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RESUMO 
 

 
O objetivo deste trabalho é analisar o impacto dos Sistemas de Gestão Integrados 

(SGI) no desempenho organizacional sob a óptica do Triple Bottom Line (TBL), 

verificando se esta implementação auxilia a empresa a se tornar mais sustentável. A 

abordagem multi-método utilizada está dividida em três partes. A primeira 

compreende uma revisão sistemática da literatura, tendo como base a abordagem 

bibliométrica. A base de dados escolhida para a seleção dos artigos que compõem a 

amostra foi a ISI Web of Knowledge (Web of Science). As análises conduzidas 

sugerem lacunas na literatura a serem pesquisadas de modo a relacionar a 

integração dos sistemas de gestão como meio para as organizações tornarem-se 

mais sustentáveis, auxiliando assim na elaboração de um modelo teórico e das 

hipóteses de pesquisa. Os resultados parciais obtidos ressaltam a lacuna na 

literatura de estudos nessa área, principalmente que contemplem a dimensão social 

do Triple Bottom Line. Lacunas na literatura foram identificadas também no que se 

refere à análise do impacto da adoção dessas abordagens normativas no 

desempenho organizacional. A segunda etapa da metodologia é composta por 

estudos de casos múltiplos em empresas de diferentes setores e que tenham 

implantado sistemas de gestão de maneira integrada. Os resultados obtidos 

mostram que a certificação auxilia no desenvolvimento de ações sustentáveis, 

resultando em impactos econômicos, ambientais e sociais positivos. Nesta etapa, 

testou-se o modelo e as hipóteses levantadas na abordagem bibliométrica. A 

terceira etapa da metodologia é composta por análises estatísticas de dados 

secundários extraídos da revista Exame ‗Maiores e Melhores‘. Os dados do ano de 

2014 das empresas foram tratados por meio do software MINITAB 17 ®. Por meio 

do teste de mediana de mood, as amostras foram testadas e apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas para o desempenho das empresas em 

diferentes setores. De maneira geral, as empresas com SGI apresentam melhor 

desempenho econômico do que as demais. Com a mesma base de dados, utilizando 

o modelo de equações estruturais e o software Smart PLS 2.0, criou-se um 

diagrama de caminhos analisando os constructos (SGI) com variáveis de 

desempenho (Endividamento, Lucratividade, Patrimônio, Crescimento e Retorno). O 

modelo de equações estruturais testado apresentou força para a relação entre SGI 



 
 
com Endividamento, Lucratividade, Patrimônio e Crescimento. As diferentes 

metodologias apresentadas contribuíram para responder a hipótese e afirmar com 

base na amostra deste trabalho que o SGI leva as empresas a terem melhor 

desempenho econômico, ambiental e social (baseado no TBL). 

 

Palavras-chave: Sistemas de Gestão Integrados; Sustentabilidade; Indicadores; 

Triple Bottom Line; Cultura Organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to analyze the impact of the integration of management 

systems (SGI) into organizational performance based on a Triple Bottom Line 

perspective in order to ascertain if this implementation contributes for the company to 

become more sustainable. The multi-method approach utilized was divided into three 

phases. Firstly, a systematic literature review was elaborated using a bibliometric 

approach as ISI Web of Knowledge (Web of Science) was the database selected. 

These analyzes suggest gaps to be researched in order to connect the management 

systems as a way to become more sustainable, thereby assisting in the development 

of a theoretical model and research hypotheses. Partial results highlight the gap in 

the research literature in this area, especially those related to the social dimension of 

the Triple Bottom Line. Literature gaps were also identified in regards to the impact of 

adopting these normative approaches to organizational performance. The second 

step of the methodology consists of multiple case studies in companies from different 

sectors which have implemented integrated standards. Findings show that 

certification helps developing sustainable actions, resulting in economic, 

environmental and social positive impacts. In this phase, a model and assumptions 

extracted from the bibliometric approach were tested. Lastly, the third phase of the 

methodology consists of secondary statistical data analysis. The database was 

extracted from Exame 'Maiores e Melhores' magazine. Company data for the year of 

2014 were processed using MINITAB 17® software. Using Mood‘s median test, the 

samples were tested and showed statistically significant differences in the 

performance of companies in different sectors. In general, companies with integrated 

management systems have had better economic performance compared to other 

companies. In addition, using the same database, a diagram path analyzing the 

constructs (SGI) with performance variables (Debt, Profitability, Equity, Growth and 

Return) was created using the structural equation model and software Smart PLS 

2.0. The tested structural equation model showed strong links to the relationship 

between SGI with Debt, Profitability, Growth and Equity. The different methodologies 

hereby presented contributed to answer the hypothesis and to affirm that, based on 

the samples utilized in this work, SGI lead companies to have better economic, 

environmental and social performance (based on TBL). 



 
 
 

Keywords: Integrated Management Systems; Sustainability; Indicators; Triple 

Bottom Line; Organizational Culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sustentabilidade nos últimos anos tem sido considerada uma questão 

fundamental e de interesse crescente na agenda das universidades, governantes e 

como vantagem estratégica para o ambiente empresarial (CHEN, 2014; SAVINO; 

BATBAATAR, 2015; VERBONG; GEELS, 2010). O desenvolvimento sustentável e a 

modernização ambiental da economia inclui a implementação de estratégias, 

políticas, processos e técnicas ligadas à gestão ambiental, visando um melhor 

desempenho na tomada de decisões das organizações (RENNINGS et al., 2006; 

ZIJP et al., 2015)  

 Para Jørgensen (2008) o conceito de sustentabilidade começa a ser 

estudado no nível mais operacional da empresa, enquanto que anteriormente, o 

conceito era discutido principalmente no âmbito estratégico e de abrangência 

nacional e internacional. 

Diante desse cenário, inicia-se uma crescente pressão nas indústrias por 

regulamentações internacionais, por meio de certificações e por uma gestão e  

produtos mais sustentáveis  (JØRGENSEN, 2008). Assim, existe uma crescente 

preocupação com a sustentabilidade, o impacto das atividades organizacionais no 

ambiente e na sociedade, bem como com o aspecto tradicional de viabilidade 

ecômica (ADAMS; MUIR; HOQUE, 2014). 

Em resposta a esta pressão, muitas organizações começaram a desenvolver 

estratégias sustentáveis baseadas no Triple Bottom Line (TBL), buscando alcançar 

um desempenho: econômico, ambiental e social (ROCHA; SEARCY; 

KARAPETROVIC, 2007; STREIMIKIENE; SIKSNELYTE, 2016) 

Para Bennett e James (1997) e Streimikiene e Skisnelyte (2016), a medição 

de desempenho em sustentabilidade e gestão pode ser definida como a mensuração 

e gestão da interação entre as empresas, a sociedade, o meio ambiente e qualidade 

de vida. As razões para agir de forma sustentável podem surgir da cultura da 

empresa, a pressão do mercado, orientada pelos concorrentes e por pedidos de 

clientes (REFFLINGHAUS; KLUTE-WENIG, 2015). 

No entanto, desenvolver estratégias de medição de desempenho, ainda 

permanece difícil de ser implementada e analisada na prática (ROBINSON, 2003). A 

falta de uma estrutura para integrar a sustentabilidade e analisar o seu desempenho 
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nos processos de negócios tradicionais apresenta-se como uma das maiores 

lacunas, que impede a sua implementação em todo nível organizacional.  

Uma abordagem que fornece a estrutura necessária é a dos Sistemas de 

Gestão Integrados (SGI). Os sistemas de gestão podem incluir a certificação de 

gestão da qualidade (ISO 9001), gestão ambiental (ISO 14001), saúde e segurança 

ocupacional (OHSAS 18001) responsabilidade social (ISO 16001 e SA 8000) e a 

diretriz da responsabilidade social (ISO 26000). Essas normas apresentam 

princípios e técnicas de gestão, similares e que podem ser implantadas 

conjuntamente, com o intuito de: obter qualidade nos processos produtivos, produzir 

sem agredir o meio ambiente, promover o desenvolvimento sustentável e preocupar-

se com a qualidade de vida dos colaboradores (ASIF; SEARCY, 2014; ELENA 

WINDOLPH; SCHALTEGGER; HERZIG, 2014), bem como diminuir as patologias e 

acidentes ocupacionais, aumentar o desempenho organizacional, oferecer a 

possibilidade de desenvolver, implementar, organizar, coordenar e monitorar as 

atividades organizacionais e melhorar sua imagem institucional (NADAE, 2010). 

Apesar da implantação das certificações serem voluntárias, esta tem sido 

considerada essencial para o negócio e a sustentabilidade das corporações 

(MOHAMAD et al., 2014). 

Além dessas vantagens, alguns autores como Corbett e Kirsch (2009); 

Jacobs, Singhal e Subramanian (2010); Melnyk, Sroufe e Calantone (2003a,b); 

Zailani et al., (2012) sugeriram estudar a integração das normas e analisar a sua 

relação e seu impacto no desempenho ambiental e financeiro das empresas. Já 

Delmas e Blass (2010) sugeriram um estudo que busca entender como as 

certificações incentivam ações de sustentabilidade nas organizações. 

Para Jacobs, Sighal e Subramanian (2010), Melnyk, Sroufe e Calantone 

(2003a,b) futuras pesquisas poderiam ser desenvolvidas, analisando a relação entre 

a implantação das certificações International Standard Organization (ISO) e os 

esforços ambientais, impactando o desempenho financeiro das empresas. Ainda 

neste contexto,  González, Sarkis e Adenso-Díaz (2008); Paulraj e Jong (2011); 

Chiang et al., (2011); Comoglio e Botta (2012) sugeriram que futuros estudos 

poderiam incorporar e analisar essa relação sob a ótica apenas de proporcionar um 

aumento do desempenho ambiental das empresas. Ainda neste contexto, Jørgensen 

(2008) sugeriu analisar se o SGI com foco em sustentabilidade melhora a relação 

com os stakeholders e seu desempenho organizacional.  
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Por outro lado, outros autores estudaram a relação entre o SGI (incorporando 

principalmente a ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 16001 ou ISO 

26000) e a sustentabilidade, confirmando que a implantação das normas pode 

contribuir com ações de desenvolvimento sustentável como apresentados por 

Hřebíček et al., (2012a); Hřebíček et al., (2011); Merlin, Pereira e Pacheco (2012). Já  

Jørgensen, Remmen e Mellado (2006); Zeng, Tam e Le (2010) concluíram que o 

SGI como estratégia, pode aumentar a vantagem competitiva e contribuir para o 

desenvolvimento sustentável das organizações. E mais do que nunca, atualmente a 

questão e o foco da sustentabilidade têm priorizado cada vez menos os resultados 

financeiros e enfatizado o desempenho ambiental e social das organizações 

(REBELO; SANTOS; SILVA, 2014). 

Um facilitador para a melhoria do desempenho organizacional é a cultura 

organizacional, pois as normas e os sistemas de gestão, não abordam questões 

como a motivação e a cooperação dos envolvidos nos processos de implantação. 

Assim, Wilkinson e Dale (1999) e Willar; Trigunarsyah e Coffey, (2016) enfatizam 

que a cultura organizacional também pode se tornar uma questão fundamental na 

integração dos sistemas de gestão e consequentemente na melhoria no 

desempenho organizacional. 

Como resultado da sinergia dos sistemas que o compõem, o SGI volta-se 

para as satisfações diversas dos stakeholders, procurando simultaneamente, a 

satisfação dos clientes, a proteção do meio ambiente, a segurança e a saúde das 

pessoas em seus postos de trabalho e o controle dos impactos sociais das 

organizações (RIBEIRO NETO; TAVARES; HOFFMANN, 2008). 

Nesse sentido, portanto, o SGI pode garantir as exigências de uma 

regulamentação cada vez mais rigorosa, respeitando o ambiente e preocupando-se 

continuamente com a saúde e a segurança das pessoas no trabalho. Considerando 

a dimensão ambiental e social, a satisfação do cliente, pois são sistemas 

compatíveis com um único intuito: obter resultados cada vez melhores para as 

organizações que os adotem (RIBEIRO NETO; TAVARES; HOFFMANN, 2008; 

REFFLINGHAUS; KLUTE-WENIG, 2015). 
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1.1 Questão e Objetivos do trabalho 
 

Com base na discussão anterior, observa-se a necessidade de conduzir 

estudos com foco em analisar a relação entre o SGI e o desempenho, sob a ótica do 

TBL, emergindo, portanto, a seguinte questão de pesquisa que se pretende 

responder: 

A implantação Integrada dos Sistemas de Gestão impacta no desempenho 

baseado no TBL das organizações, levando-as a se tornarem mais sustentáveis? 

Alinhados a essa questão central foram definidos os seguintes objetivos para 

o estudo: 

 
 
1.1.1 Objetivo Principal 
 
 

O objetivo dessa pesquisa é analisar o impacto do SGI no desempenho das 

empresas, baseado no TBL, verificando se essa implementação, induz as 

organizações a serem mais sustentáveis. 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos 
 

 Construir um quadro teórico que caracterize o SGI em termos de normas e 

elementos chave de gestão; 

 Analisar as etapas, motivações, vantagens e desvantagens da implantação 

do SGI; 

 Identificar os indicadores de sustentabilidade, baseados no conceito do TBL, 

a serem aplicados como medida de desempenho; 

 Analisar o impacto dos SGI no desempenho organizacional considerando a 

perspectiva TBL; e 

 Analisar a influência das variáveis setor e cultura organizacional na 

implementação dos SGI e na relação entre SGI e desempenho. 
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1.2 Métodos de pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida em três fases, utilizando-se abordagem multi-

métodos (SINGHAL; SINGHAL, 2012a,b).  Na primeira fase da pesquisa, revisão 

sistemática da literatura (RSL) e proposição do modelo conceitual, realizando 

bibliometria e análise de conteúdo para analisar a literatura sobre normas e 

certificações, com o intuito de traçar a evolução do tema, identificar possíveis 

lacunas de pesquisa e operacionalizar os principais constructos da pesquisa. Como 

resultado dessa fase, propôs-se um modelo teórico preliminar, baseado nos 

resultados na RSL.  

Na segunda fase, estudo de casos foram desenvolvidos em quatro empresas 

de diferentes setores com sistemas certificáveis de gestão (pelo menos das duas 

certificações: ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001). Nesses estudos, explorou-se 

as ações baseadas no SGI desenvolvidas pelas empresas e a relação das 

certificações e normas com o desempenho sustentável, no TBL. Explorou-se 

também a variável cultura organizacional no processo de integração e implantação 

das normas. 

A terceira fase, com abordagem quantitativa, pautou-se na análise de dados 

secundários, utilizando a base de dados de 1.247 empresas do ano de 2014 da 

revista Exame, publicação ‗Maiores e Melhores‘. Construiram-se dois grupos, o 

grupo de análise, com empresas que tem SGI, e um grupo espelho, com empresas 

de mesmo porte e setor, mas que não tem certificação. Para verificar se havia 

diferença significativa no desempenho dos dois grupos, realizaram-se testes 

estatísticos não paramétricos, como teste de mediana de mood, e, por último, 

validou-se o modelo teórico simplificado (somente desempenho econômico e sem a 

variável cultura), utilizando a modelagem de equações estruturais. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 

A tese está estruturada em cinco capítulos (apresentados na Figura 1): O 

primeiro capítulo – Introdução – apresenta o cenário em que o estudo se insere, 

mostrando a importância da pesquisa e os objetivos do trabalho. 

O segundo capítulo - Revisão da Literatura – está dividido em três grandes 

itens: Sistemas de Gestão Integrados (2.1), englobando subitens que tratam de 
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Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001); Sistema de Gestão Ambiental (ISO 

14001); Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (OHSAS18001); 

Diretrizes em Responsabilidade Social (ISO 26000) e Sistema de Gestão de 

Responsabilidade Social (ISO 16001); Sistema de Gestão de Responsabilidade 

Social (SA 8000); e Compatibilidade entre as normas (ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001, ISO 16001, ISO 26000 e SA 8000). 

No segundo tópico da Revisão da Literatura, busca-se abordar e apresentar 

os estudos dos principais autores no que se refere aos Indicadores de desempenho 

baseado no Triple Bottom Line (2.2); e o terceiro tópico que trata dos conceitos e a 

importância da Cultura Organizacional (2.3) no processo de implantação de normas 

e certificações. Este capítulo é encerrado com uma síntese da base teórica sobre o 

tema. 

Os Métodos de pesquisa são apresentados no Capítulo 3 – Este trabalho 

divide-se em três fases, assim, divide-se este capítulo em três subseções, a primeira 

é composta de uma RSL, abordagem bibliométrica (3.1) aplicando – se a busca por 

artigos sobre ISO14000*; OHSAS18000*; SA8000* e ISO26000* na base de dados 

ISI Web of Science, esta busca permitiu analisar os principais autores sobre o tema, 

tendências de pesquisa e gaps da literatura que possibilitarão futuras pesquisas que 

contribuirão com o tema. Com os resultados desta busca, elaborou-se um modelo 

conceitual-teórico que será testado em empresas, por meio da metodologia de 

estudos de casos. 

Assim, a segunda Fase, segunda subseção deste capítulo apresenta-se a 

metodologia de Estudo de caso (3.2) a ser realizado em empresas que tenham 

implantado integradamente sistemas de gestão certificáveis, com o intuito de testar o 

modelo teórico apresentado no item 3.1. 

Para a terceira Fase, composta de uma subseção intitulada Análise de dados 

secundários (3.3) onde se utilizou dados de 1.247 empresas (incluindo os dados das 

empresas do estudo de caso) do banco de dados disponível pela Revista Exame 

para analisar o desempenho ecoômico das empresas com ou sem certificações.  

No Capítulo 4 são apresentados, analisados e discutidos os Resultados 

obtidos nas diferentes fases da pesquisa, utilizando-se de três abordagens 

metodológicas, sendo os resultados apresentados de forma detalhada e discutida 

com a teoria apresentada no Capítulo 2. 
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As Conclusões são apresentadas no Capítulo 5, bem como as contribuições 

deste trabalho, sugestões de pesquisas futuras e limitações do estudo. 

 

 

 

Figura 1 -  Estrutura do Projeto de Pesquisa 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre os 

constructos abordados nesse trabalho. Primeiramente, aborda-se o tema SGI, 

apresentando os principais autores sobre este tema, seguido por uma breve 

abordagem sobre as normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 16001, SA 

8000 e ISO 26000, cujas técnicas e princípios são compatíveis.  A seguir apresenta-

se a literatura sobre desempenho baseado no TBL. Finalmente, a literatura de 

cultura organizacional é apresentada no contexto desta tese. 

 
2.1 Sistemas de Gestão Integrados (SGI) 
 

A melhoria contínua do desempenho global de uma organização deve ser um 

objetivo sempre presente no desenvolvimento do SGI. A organização deve, portanto, 

direcionar este objetivo para cada fase: planejar, fazer, verificar, agir, melhorar, de 

forma cuidadosa e metódica as etapas do desenvolvimento do SGI (REBELO; 

SANTOS; SILVA, 2014). 

A integração de sistemas de gestão pode ser definida como um processo 

capaz de unir diferentes funções específicas de um sistema único e eficaz 

(BECKMERHAGEN et al., 2003). 

Para Bernardo et al., (2009) as organizações começam integrando os 

objetivos mais estratégicos, a documentação e os procedimentos (política, objetivos 

e manual, metas e documentação, controle de registro, auditorias internas e 

comunicação interna para procedimentos), integrando a parte operacional e a tática 

posteriormente.  

Para Karapetrovic (2003) o SGI é conceituado como um conjunto único de 

processos interligados que compartilham um único pool de recursos humanos, 

informações, materiais, infraestrutura e recursos financeiros, a fim de alcançar um 

composto de objetivos relacionados com a satisfação dos diversos stakeholders. 

A integração é mais do que simplesmente a adição de elementos de sistemas 

que foram estruturados por especialistas. O ponto de um sistema de gestão 

verdadeiramente integrado é a análise dos principais processos da empresa 

(FRESNER; ENGELHARDT, 2004). 

Um sistema de gestão centrado no trabalho em equipe e busca da melhoria 

contínua da qualidade, aspectos ambientais e de saúde e segurança pode ajudar a 
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garantir que a empresa está empenhada em conseguir alcançar um 

desenvolvimento sustentável (FRESNER; ENGELHARDT, 2004). 

O SGI impacta na estrutura organizacional, cultura e estratégia da 

organização, alterando seus processos e a forma como realiza suas atividades. A 

integração dos sistemas força o redesenho dos processos, possibilitando a 

simplificação do fluxo de informação. Por conta disso, modifica as estruturas 

gerenciais que passam a ser mais horizontalizadas, flexíveis e democráticas 

(CAMEIRA, 1999). 

A integração acontece quando são apresentados elementos similares nos 

processos dos sistemas, os comumente integrados são os sistemas normativos de 

gestão da qualidade (ISO 9000), gestão ambiental (ISO 14000), segurança e saúde 

ocupacional (OHSAS 18000), responsabilidade social corporativa (ISO 16001 e SA 

8000) que são normas de sistemas de gestão desenvolvidas com alto nível de 

compatibilidade, além da ISO 26000 que apresenta diretrizes para implantar ações 

de responsabilidade social nas organizações, porém não é certificável. Essas 

normas serão discutidas posteriormente. 

O Quadro 1 apresenta as principais vantagens da integração das normas e os 

autores que as analisaram. 

 
Quadro 1 - Vantagens de Integração das normas 

 

Vantagem Referências # 

Aumenta a flexibilidade e as 
oportunidades de incluir novos 
sistemas 

Karapetrovic e Willborn (1998); Beckemerhagen et al. 
(2003) 

2 

Evita duplicação de esforços Wilkinson e Dale (1999); Beckmerhagen et al. (2003); 
Zutshi e Sohal (2005); ISO (2008); Zeng et al. (2011) 

5 

Melhora a sinergia entre as 
normas 

Karapetrovic e Willborn (1998); Beckmerhagen et al. 
(2003) 

2 

Integra as auditorias e os 
auditores são multifuncionais 

Beckmerhagen et al. (2003); Douglas e Glen (2000); 
ISO (2008)   

3 

Reduz a quantidade de 
documentação 

Beckmerhagen et al. (2003); Douglas e Glen (2000); 
Zeng et al. (2005 e 2011) 

2 

Otimiza recursos Mc Donald et al. (2003); Zutshi e Sohal (2005) e 
Salome (2008) 

3 

Reduz custos  Douglas e Glen (2000); Beckmerhagen et al. (2003) 2 
Reduz tempo de treinamento Douglas e Glen (2000); Beckmerhagen et al. (2003) 2 
Melhora a comunicação entre 
departamentos 

Douglas e Glen (2000) 1 

Melhora a imagem da empresa Douglas e Glen (2000) 1 

Fonte: Adaptado de Bernardo et al., (2012). 
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Como as normas apresentam processos similares, as principais vantagens 

discutidas estão relacionadas à diminuição da burocracia e agilidade nas etapas da 

certificação.  

Enquanto que as dificuldades apresentadas no Quadro 2 estão relacionadas 

ao processo como um todo, desde o envolvimento de pessoas até as auditorias 

realizadas durante a certificação e foram divididas em seis unidades de análise: 

normas, consultores, órgãos de certificação, sistemas, recursos e organização. 

No Quadro 2 apresentam-se as dificuldades e os autores que as 

identificaram. 

Quadro 2 - Dificuldades na integração das normas 

Normas 

 Harmonização insuficiente das normas ISO 9000 e ISO 14000 (e.g., 
Karapetrovic and Willborn, 1998a). As certificações são baseadas em dois 
modelos diferentes, isto é ―process-based approach‖ da ISO 9001 e o ciclo 
PDCA (Plan, Do, Check, Act) da ISO 14001, OHSAS e SA 8000 que são 
incompatíveis com algumas extensões (Karapetrovic, 2003; McDonald et. al., 
2003; Salomone, 2008). Diferenças nos elementos gerais das normas e seus 
requisitos específicos (Matias and Coelho, 2002; Karapetrovic, 2002a, 2003; 
Beckmerhagen et. al., 2003). 

Consultores 

 Pouca experiência dos envolvidos e dos consultores, particularmente as 
dificuldade de encontrar consultores qualificados, bem como a falta de 
capacidade de realizar o treinamento para manter a implantação dos sistemas 
(Zutshi and Sohal, 2005b) 

Órgãos de 
certificação 

 Falta de suporte dos órgãos de certificação (Zeng et. al., 2007; Salomone, 
2008) 

Sistemas 

 Diferentes percepções de quem são os principais stakeholders, ou seja, para a 
ISO 9000 são os clientes, mas para a ISO 14000 são a sociedade como um 
todo, comunidades locais e governo (Karapetrovič e Willborn, 1998a; 
Beckmerhagen et al, 2003;. Zeng et al, 2007;Asif et al, 2009). 

 Risco de criar um ranking de sistemas por diferentes áreas de 
responsabilidade (McDonald et al, 2003;. Salomone, 2008). 

Recursos 

 As atitudes das pessoas, uma vez que o comportamento e as atitudes dos 
trabalhadores podem afetar o sucesso da implementação do sistema (Matias e 
Coelho, 2002; Zutshi e Sohal, 2005b; Zeng et al, 2007; Asif et al, 2009). Esta 
dificuldade engloba medo e resistência à mudança, problemas de 
comunicação e perda de "propriedade" de sistemas (Matias e Coelho, 2002; 
Zutshi e Sohal, 2005b;. Zeng et al, 2007; Asif et al, 2009). 

 A falta de recursos, por exemplo, financeiros e conhecimentos (Asif et al., 
2009). 

 Os altos custos de auditorias múltiplas, mesmo quando os sistemas são 
integrados (Karapetrovič, 2002a). 

 Dificuldades na elaboração de relatórios dos resultados da integração, que são 
necessárias para melhorar o sistema (Zutshi e Sohal, 2005b) 

Organização 

 Perda de poder por parte de alguns papéis na hierarquia (Matias e Coelho, 
2002; Karapetrovič, 2002a) e o medo da demissão  (Beckmerhagen et al., 
2003). 

 Conflitos inter-funcionais, uma vez que os interesses e motivações se diferem 
(Karapetrovič e Willborn, 1998a). 

 A falta de conhecimento do processo, resultando em atrasos de integração 
causadas pela necessidade dos departamentos por mais tempo para entender 
e implantar o sistemas, que então afeta a execução de toda a implementação 
(Wilkinson e Dale, 2000; Zutshi e Sohal, 2005b; Zeng et al, 2007;. Salomone, 
2008). 
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 Problemas relacionados com a cultura organizacional (Wilkinson e Dale, 
1999c, 2000; Zeng et al, 2007). 

 Aumento da burocracia, que será mais complexa em uma Integração dos 
Sistemas Certificáveis de Gestão como resultado da interligação dos sistemas 
(Matias e Coelho, 2002; McDonald et al, 2003). 

 Dificuldades após a implementação SGI, que podem ser causadas por 
projetos ineficientes ou a implementação pode afetar a flexibilidade da 
organização (Asif et. al., 2009). 

Fonte: Adaptado de Zeng, Shi e Lou (2007). 

 Além das dificuldades e benefícios do SGI, as abordagens de estudo são 

diversificadas, como sintetizadas no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Principais abordagens do SGI 

 
Autores Principais abordagens 

Fresner e Engelhardt 
(2004) 

Nas pequenas empresas, a melhoria imediata é visível nas áreas da 
saúde ocupacional, segurança e qualidade, produtos e serviços. 
Melhorias de desempenho ambiental  podem ser alcançadas ao 
mesmo tempo com a abordagem integrada. 

Jørgensen 
et al. (2006) 

A integração possibilita o aumento da compatibilidade dos elementos 
do sistema sobre a coordenação dos processos genéricos para uma 
inserção de um sistema de gestão integrado (SGI) em uma cultura de 
aprendizagem e melhoria contínua. 

Karapetrovic and 
Willoborn (1998) 

A integração dos sistemas de certa maneira resulta em uma perda de 
independência de um ou outro sistema. Entretanto, uma integração 
normalmente conduz a um sistema de gestão mais forte e mais 
completo. 

Karapetrovic (2002) 

A abordagem pode ser entendida em duas vertentes. A primeira 
vertente envolve a criação de um sistema de gestão genérico padrão 
para apoiar a integração. A segunda vertente diz respeito à auditoria, 
seria necessário gerar uma norma de sistema de auditoria genérica. 

Labodova (2004) 

Duas formas de integração são: introdução de sistemas individuais 
seguido pela integração dos sistemas originalmente separados, ou o 
desenvolvimento e a implementação de um sistema integrado de 
gestão, integrado desde o início. 

Puri (1996) 

Um conjunto de diretrizes para um sistema integrado EMS/TQM com 
três grandes componentes e um quadro com base na ISO 9001. Os 
três componentes são os seguintes: gestão das responsabilidades, 
gestão de processos e sistemas de apoio. 

Tranmer (1996) 
A integração multinível. O alinhamento dos dois sistemas com os 
objetivos do negócio e da estratégia global de uma organização está 
claramente relacionado a outros níveis. 

Wilkinson and 
Dale (2002) 

Duas abordagens para alcançar a integração, incluindo: fundir a 
documentação através da abordagem alinhada pelas semelhanças nas 
normas; ou implementar o sistema integrado através de uma 
abordagem de gestão da qualidade total. 

Zwetsloot (1995) 
Três tipos de sinergias na integração da gestão da qualidade, ambiente 
e segurança e saúde ocupacional de trabalho, incluindo: sinergia, 
sistema de gerenciamento da sinergia e sinergia organizacional. 

Fonte: Adaptado de Zeng, Shi e Lou (2007). 

 

De acordo com Brendler e Brandli (2011), uma excelente oportunidade para 

reduzir os custos com o desenvolvimento e manutenção de sistemas separados, ou 



31 
 

de inúmeros programas e ações que, na maioria das vezes, se sobrepõem e 

acarretam gastos desnecessários, é por meio da integração dos sistemas de gestão 

de uma organização em um único sistema. 

Existem vários métodos de integração para esses sistemas apresentados na 

literatura, como os modelos de Beckmerhagen et al. (2003); Jørgensen, (2008); 

Karapetrovic (2002); Wilkinson e Dale (1999); Seghezzi (1997); Kirkby (2002); 

Jorgensen et al. (2005); Pojasek (2006) entre outros, variando a quantidade de 

níveis que cada autor propõe como melhor forma de atingir a integração. 

Alguns desses modelos de integração foram analisados por Bernardo et al. 

(2008) e estudados em níveis como ilustra a Figura 2. 

Embora haja diferenças nas definições de cada autor, o estudo proposto por 

Bernardo et al. (2008) sintetiza as ideias de integração dos autores, separando em 

quatro níveis, que inicia no nível 0 com a separação ou não integração dos sistemas 

até completar a integração total (nível 3). 

Para melhor compreensão, o Quadro 4 apresenta resumidamente todas as 

etapas de cada modelo sugerido. 

Os modelos de integração propostos pelos autores no Quadro 4 são bem 

distintos e devem ser adaptados ao ambiente em que se deseja inseri-los. Ressalta-

se que, independentemente do modelo implantado, inúmeros benefícios podem ser 

alcançados, como: a criação de um manual comum; garantia de alinhamento das 

normas; diminuição de procedimentos burocráticos nas empresas; redução da 

duplicação de tarefas; minimização da confusão no que se refere aos padrões das 

normas e envolvimento dos trabalhadores como ativos da organização. 
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Figura 2 - Tipos de Integração 

Fonte: Bernardo et al. (2008) 
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Quadro 4 - Níveis de Integração 

 

Fonte: Adaptado de Bernardo et al. (2008). 
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As normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000/ISO 16001, OHSAS 18001 e SA 

8000 apresentam técnicas e princípios de gestão similares.  

O objetivo de cada uma das normas é apresentado no Quadro 5, a seguir: 

 

Quadro 5 - Objetivo das normas 

Certificação Objetivos globais 

ISO 9001 

 Fornecer produtos que atendam aos requisitos dos clientes e aos 

requisitos regularmente aplicáveis; 

 Aumentar a satisfação dos clientes; 

ISO 14001 

 Controlar os impactos de atividades, produtos e serviços sobre o meio 

ambiente; 

 Melhorar o desempenho ambiental; 

OHSAS 18001 

 Controlar os riscos de segurança e saúde ocupacional; 

 Melhorar continuamente as condições de segurança e saúde 

ocupacional; 

SA 8000 
 Melhorar as condições de trabalho; 

 Promover o respeito aos direitos dos trabalhadores; 

ISO 16001 

 Controlar os impactos sociais das organizações em suas três 

dimensões: econômica, ambiental e social; 

 Promover a cidadania, a transparência e o desenvolvimento 

sustentável; 

ISO 26000* 

 Promover o comportamento socialmente responsável em toda a 

organização; 

 Promover o comportamento ético e transparente que contribua para o 

desenvolvimento sustentável. 

* Norma não passível de certificação. 

Fonte: Adaptado de Ribeiro Neto, Tavares e Hoffmann (2008, pag. 31). 

 

Essas normas exigem que as organizações formulem políticas, definam 

papéis e responsabilidades, para atribuir representantes da administração e para 

treinar o pessoal Wilkinson e Dale (1999). Na prática, é difícil lidar com sistemas 

distintos de gestão em relação à qualidade, meio ambiente e saúde ocupacional e 

segurança e assegurar o seu alinhamento com a estratégia da organização 

(WILKINSON; DALE, 1999). Por isso, o SGI tem atraído a atenção de acadêmicos e 

profissionais (ZENG; SHI; LOU, 2007). 
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2.1.1 Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001) 
 
 

O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado em processo é um 

sistema de melhoria contínua, cujas necessidades dos clientes são consideradas e 

traduzidas na produção, com o objetivo de satisfazer tais necessidades (ABNT, 

2015). 

A série de normas ISO 9000 surgiu para atender às necessidades do 

mercado em relação ao SGQ, visando garantir aos consumidores produtos 

elaborados de acordo com determinadas especificações e padrões. 

A série ISO 9000 compõe um conjunto coerente de normas sobre SGQ, 

facilitando sua compreensão no ambiente organizacional. 

As duas primeiras edições da série ISO 9000 publicadas em 1987 e revisadas 

em 1994, tinham um sistema que incidiu sobre a habilidade das empresas para 

fabricar produtos com a mesma qualidade, especificando as políticas, procedimentos 

e instruções em um manual de qualidade. Com a revisão da ISO 9001 em 2000, o 

foco nos clientes e no processo de melhoria contínua tornou-se ainda mais forte 

(JØRGENSEN; REMMEN; MELLADO, 2006). 

A certificação ISO 9001 descreve um conjunto de elementos fundamentais 

que permitem a concepção e implementação de um SGQ. A última revisão ISO 

9001:2015 é com base nos sete princípios de gestão da qualidade: as organizações 

com foco no cliente, liderança, o envolvimento das pessoas, abordagem de 

processo, a melhoria contínua, tomada de decisões baseada em evidênicas, e 

gestão de relacionamento (ABNT, 2015). 

Com base nesses sete princípios orientadores, a ISO 9001 define os cinco 

requisitos de gestão: O sistema de gestão da qualidade, a responsabilidade de 

gestão, gestão de recursos, a realização do produto, e medição, análise e melhoria  

(BOULTER; BENDELL, 2002; TSIM; YEUNG; LEUNG, 2002). 

 

2.1.1.1 Programas e ferramentas da qualidade 

 
Os programas e as ferramentas da qualidade mensuram o desempenho dos 

processos, auxiliam na detecção de problemas e no desenvolvimento de soluções. 

Eles podem variar desde simples diagramas e gráficos até filosofias e instrumentos 
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que auxiliam na manutenção da qualidade dos processos, identificando gargalos, 

falhas e também antecipando e sanando possíveis problemas que possam ocorrer.   

O Quadro 6 apresenta os programas e ferramentas da qualidade encontrados 

na literatura pesquisada. 

 
Quadro 6 - Principais programas e ferramentas da qualidade 

Programas e 
Ferramentas da 

Qualidade 
Definições 

5 S 

O programa 5 S é definido pelas palavras japonesas: Seiri, Seiton, Seiso, 
Seiketsu e Shitsuke ou em português: Descarte, Arrumação, Limpeza, 
Saúde e Disciplina. Sua finalidade é  melhorar a qualidade de vida dos 
funcionários, aumentar a produtividade da organização, diminuir 
desperdícios e reduzir custos (LYU JR.; CHANG; CHEN, 2009). 

5W1H ou 5W2H 

O 5W1H pretende responder a 6 questões: Why? What? Who? When? 
Where? e How? (Por quê? O quê? Quem? Quando? Onde? E como?). Já 
o 5W2H além dessas 6 ainda acrescenta uma sétima pergunta How much? 
(Quanto?). São utilizados para identificar os relacionamentos entre as 
causas e a hierarquia, e isto identifica a raiz dos problemas questionando 
os cinco ―Por quês‖ ou ―Why‖ da ocorrência de cada problema (BAMFORD; 
GREATBANKS, 2005; LIN; LUH, 2009). 

Failure Modes 
and Effect 

Analysis (FMEA) 

Uma abordagem estruturada para identificar o caminho do produto ou 
processo que pode reduzir ou mesmo eliminar riscos de falhas para 
proteger os consumidores (HAGEMEYER, GERHENSON; JOHNSON, 
2006). É uma abordagem baseada na quantificação dos efeitos das 
possíveis falhas, permitindo que a organização priorize suas ações. Esta 
ferramenta auxilia na melhoria da qualidade do  
produto / processo de qualidade e satisfação dos clientes (SHAHIN, 2004; 
TENG et al., 2006). 

Benchmarking 

É uma ferramenta com o objetivo de facilitar e disseminar a busca pelas 
melhores práticas, conduzindo as empresas à maximização do 
desempenho empresarial. Pode ser entendido como um atalho para a 
excelência, pois evita que as empresas caiam em armadilhas e cometam 
erros comuns (ZAIRI, 1998; ANAND; KODALI, 2008; MIGUEL; 
CARNEVALLI, 2008). Considerada também como um processo sistemático 
de avaliação dos produtos, serviços e processos de trabalho das 
organizações mais renomadas, que podem ser tomadas como melhores 
práticas, buscando a melhoria organizacional (SARKIS, 2001). 

Brainstorming 

Utilizada para identificar as causas dos problemas. Esta ferramenta 
consiste em reunir um grupo de pessoas para dar ideias, opiniões e voz 
para o grupo. Elas têm que se sentir relaxadas, pois isso estimula o 
surgimento de ideias e posteriormente os membros avaliam essas ideias, 
categorizando-as e priorizando as áreas de melhoria (BAMFORD; 
GREATBANKS, 2005; MORTIMER, 2008; SAATY; SHIH, 2009). 

Ciclo PDCA 

O ciclo PDCA – Plan-Do-Check-Act (Planejar-Fazer-Avaliar-Agir) pode ser 
utilizado como uma abordagem para desenvolvimento, implementação e 
melhoramento do sistema de gestão da qualidade das organizações. É 
uma ferramenta de melhoria contínua (LEUNG, LIAO; QU, 2007). 
Esta é uma técnica excelente de monitoramento e soluções de problemas 
para solucionar a contínua melhoria da qualidade, pois ideias brilhantes 
dos colaboradores podem ser incorporadas (AHMED; HASSAN, 2003; LYU 
JR.; CHANG; CHEN, 2009). 

Círculo de 
Controle da 

Qualidade (CCQ) 

Este instrumento pode auxiliar a identificar os defeitos nos produtos, com o 
auxílio dos times de melhoria ou time da qualidade. Esta técnica consiste 
na formação de pequenos grupos de colaboradores, em geral de 5 a 10 
profissionais, que se reúnem voluntariamente e de forma regular para 
monitorar, identificar, analisar e propor soluções para os problemas 
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organizacionais (denominados de projetos). Os CCQs priorizam problemas 
relacionados à produção e auxiliam gerentes e supervisores a solucionar 
problemas, sugerindo métodos para melhoria da qualidade. O CCQ é uma 
ferramenta que impulsiona a motivação, participação, trabalho em grupos e 
melhoria contínua dos processos (LYU JR.; CHANG; CHEN, 2009; 
SAURIN; FERREIRA, 2009). 

Check List 

É uma forma utilizada para coletar, organizar e classificar dados que 
podem ser facilmente utilizados em futuras análises (HAGEMEYER, 
GERHENSON; JOHNSON, 2006). É utilizada simplesmente para registrar 
dados-chave, que são significativos (BAMFORD; GREATBANKS, 2005). 

Controle 
Estatístico do 

Processo (CEP) 

É um conjunto de ferramentas estatísticas para monitoramento e redução 
da variabilidade nos processos. Tem o objetivo de apontar o que está 
ocorrendo (efeito), e servir de base para busca dos motivos (causa) que 
levam a um determinado comportamento  (HAGEMEYER, GERHENSON; 
JOHNSON, 2006). 

Quality Function 
Deployment 

(QFD) 

Esta abordagem é usada para auxiliar no desenvolvimento de produtos 
(THIA et al., 2005). 
Trata-se de uma poderosa ferramenta para planejamento e design de 
produtos, traduzindo as necessidades e restrições de manufatura para os 
atributos e especificações dos produtos. O QFD melhora o conhecimento 
de engenharia, produtividade, qualidade e reduz custos de manufatura e 
tempo de desenvolvimento de produtos (AHMED; HASSAN, 2003; 
CLARGO, 2004). 

Diagrama de 
Ishikawa 

Esta ferramenta  se assemelha a uma espinha de peixe, onde são listados 
as causas e sub causas relacionadas com os problemas das organizações. 
É conhecida como Diagrama de Causa e Efeito ou Espinha de Peixe 
(HAGEMEYER, GERHENSON; JOHNSON, 2006). É uma poderosa 
ferramenta visual que categoriza as possíveis causas de um problema 
(BAMFORD; GREATBANKS, 2005). 

Total Quality 
Management 

(TQM) 

TQM é uma abordagem de gestão que busca garantir a cooperação mútua 
de todos em uma organização e em processos associados de negócio para 
produzir produtos e serviços que satisfaçam, ou mesme excedam, as 
necessidades e expectativas dos clientes (DALE, 20003). Um ponto central 
da filosofia TQM é a melhoria contínua por meio da melhoria de produtos e 
processos. A tarefa de melhorar e garantir a qualidade é responsabilidade 
de todos na organização (HOFFMAN; MEHRA, 1999). 

Gráfico de Pareto 

É um gráfico em barras que organiza os dados em ordem crescente de 
forma a direcionar a atenção para os ―poucos vitais‖. (HAGEMEYER, 
GERHENSON; JOHNSON, 2006). É uma ferramenta bastante utilizada 
para indicar a freqüência de cada causa ou falha ocorrida (BAMFORD; 
GREATBANKS, 2005; EFREMOV, INSUA; LOTOV, 2009). 

Histograma 

Gráfico que mostra o número de vezes que um valor ocorre, é uma 
ferramenta estatística em forma de gráfico de barras que apresenta a 
distribuição de um conjunto de dados. Esses agrupamentos de dados, 
denominados distribuição de frequência, têm o poder de mostrar, de forma 
resumida, o número de vezes (frequência) em que valor da variável que 
está sendo medida ocorre em intervalos especificados (classe) 
(HAGEMEYER, GERHENSON; JOHNSON, 2006). 

Kanban 

Kanban é um termo japonês que significa ―sinal visível'' ou ―cartão‖. Trata-
se de um sistema capaz de controlar a produção, facilitando a implantação 
da produção puxada. Esta ferramenta é vista como um sistema de 
informação, no qual o cartão contém informações como nome e número do 
componente, a localização e o destino (GUPTA, AL-TURKI; PERRY, 1999; 
BAMFORD; GREATBANKS, 2005; RABBANI, LAYEGH; EBRAHIM, 2009). 

Kaizen 

Kaizen é um elemento-chave do gerenciamento japonês, sendo um dos 
principais presentes na Gestão da Qualidade Total (TQM), auxilia a 
empresa na busca por melhoria contínua, simboliza a mobilização da força 
de trabalho, proporcionando o principal canal para os funcionários 
contribuírem para o desenvolvimento da empresa(PAUL BRUNET; NEW, 
2003). 
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Poka Yoke 

Poka Yoke significa ―à prova de erros‖, e busca eliminar os defeitos 
causados por falhas ou erros humanos. Seu objetivo é otimizar ou 
automatizar  tarefas que necessitam da atenção ou memorização por parte 
do operador, objetivando a minimização dos erros ou até o descarte das 
peças defeituosas. 
Esta ferramenta foi desenvolvida para auxiliar na resolução de problemas e 
dar suporte à tomada de decisão para as organizações (FISHER, 1999; 
DAS et al., 2008; ANAND, et al., 2009). 

Seis Sigmas 

A medição e análise estatística dos dados é o centro da abordagem do 
Seis Sigmas e seu foco é reduzir a variação na medição da qualidade 
(HONG; GOH, 2003; O´NEILL; DUVALL, 2004; HAGEMEYER, 
GERSHENSON; JOHNSON, 2006; CHAKRAVORTY, 2009). 

ServQual 

Este instrumento é composto por 22 perguntas que medem o desempenho 
da organização em 5 dimensões (Tangibilidade, 
Confiabilidade/Credibilidade, Receptividade, Garantia e Empatia).  Para 
cada afirmação, a expectativa e a experiência do cliente é determinado 
(LADHARI, 2009). É utilizado também para mensurar a qualidade dos 
serviços em diferentes contextos (SIGALA, 2004; DONNELLY, et al., 2006; 
CHILESHE, 2007). 

Setup rápido 

É uma técnica para reduzir o tempo de trocas de ferramentas, dispositivos 
e ajustes de máquinas. Os componentes utilizados devem estar o mais 
próximo possível de quem o está usando. O acesso e localização também 
devem ser facilitados. A proposta desta técnica é organizar melhor as 
máquinas e equipamentos para que o setup seja feito em menor tempo 
possível (PATEL, DALE; SHAW, 2001; CHEN; CHYU, 2003). 

Fonte: Nadae (2010). 

 
Muitos programas e ferramentas da qualidade podem ser utilizados pelas 

organizações, o Quadro 6 apresentou algumas definições, porém, cabe a cada 

organização de acordo com seus objetivos e o que pretende verificar, escolher a que 

melhor se encaixe na sua gestão. Para autores como Nadae (2010) a utilização de 

programas e ferramentas da qualidade auxilia no processo de implantação das 

certificações, principalmente no gerenciamento da mudança, em que as 

organizações precisam do envolvimento e colaboração dos funcionários e também 

quanto à cultura organizacional. 

 
 

2.1.2 Sistema de gestão ambiental (ISO 14001) 
 
 

A implantação da gestão ambiental exige a preparação e adoção de um 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que é precedido de normas e procedimentos 

que auxiliarão a empresa a manter suas atividades e processos organizacionais de 

acordo com a legislação ambiental. 

O SGA é a forma pela qual as empresas se mobilizam interna e externamente 

na conquista da qualidade ambiental desejada. Pode ainda constituir uma estratégia 

para que a empresa em processo contínuo identifique oportunidades de melhorias 



39 
 

que reduzam os impactos das atividades de sua empresa sobre o meio ambiente, de 

forma integrada à situação de conquista de mercado e da lucratividade. 

A ISO 14000 é uma série de normas e diretrizes formuladas em 1996 pela 

ISO com o objetivo de padronizar os programas de gestão ambiental nas indústrias 

em todo o mundo. Um SGA é considerado a parte do sistema de gestão de uma 

organização utilizada para desenvolver e implementar sua política ambiental e para 

gerenciar seus aspectos ambientais. A certificação ISO 14001 não é 

necessariamente estabelecida independentemente de sistemas de gestão existentes 

e, em alguns casos, é possível cumprir os requisitos da norma ISO 14001, 

adaptando os elementos do sistema de gestão existentes (GHISELLINI; 

THURSTON, 2005). 

A série ISO 14000 é composta por cinco aspectos: SGA, auditoria ambiental, 

rotulagem ambiental, avaliação de desempenho ambiental, e avaliação do ciclo de 

vida. Os padrões são classificados em dois tipos: notas e especificações de 

orientação. A ISO 14000 tem uma abordagem sistemática e fornece uma ferramenta 

para permitir que as organizações controlem o impacto de suas atividades, produtos 

e serviços sobre o meio ambiente (ORECCHINI, 2000). 

 
 
 
2.1.3 Sistema de gestão da Segurança e Saúde Ocupacional (OHSAS 18001) 
 
 

Organizações atentas às necessidades dos trabalhadores e capazes de 

antecipar e prever possíveis riscos investem em Sistema de Segurança e Saúde 

Ocupacional (SSSO), buscando: minimizar custos, devido ao baixo absenteísmo; 

diminuir os riscos de acidentes; aumentar a satisfação e saúde dos trabalhadores; 

obter melhores resultados operacionais; diminuir o número de doenças ocupacionais 

e melhorar a imagem da empresa perante a sociedade e aos funcionários. 

Assim como o SGQ e o SGA, o SSSO também surge como uma ferramenta 

para melhoria do desempenho financeiro, operacional e social das organizações, por 

meio do processo de melhoria contínua, o ciclo PDCA. 

A OHSAS 18001 foi formulada por entidades certificadoras internacionais com 

base na BS 8800 e foi publicado pela primeira vez em 1999. Essa certificação pode 

ser descrita como um padrão e como base para a certificação de sistemas de gestão 

da segurança e saúde ocupacional. A certificação OHSAS 18001 foi desenvolvida 
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para ser compatível com a norma ISO 9001 e ISO 14001, a fim de facilitar a 

integração da qualidade, meio ambiente, bem como sistemas de gestão de 

segurança e saúde ocupacional, se as organizações desejam fazê-lo (JØRGENSEN, 

REMMEN e MELLADO, 2006; OHSAS, 2007).  

A OHSAS 18001 visa criar e manter um ambiente de trabalho seguro, além de 

proteger e manter a boa saúde dos colaboradores.  

Embora a OHSAS 18001 não estabeleça critérios específicos de desempenho 

de Saúde e Segurança no Trabalho (SST), nem forneça especificações detalhadas 

para o projeto de um sistema de gestão, é aplicável para qualquer organização: (a) 

estabelecer um sistema de gestão de SST paraminimizar os riscos para seus 

colaboradores e outras partes interessadas, (b) implementar, manter e melhorar 

continuamente um sistema de gestão de SST, (c) para assegurar-se de sua 

conformidade com sua política de SST definida; (d) demonstrar tal conformidade a 

terceiros (e) a buscar certificação / registro do seu sistema de gestão da SST por 

uma organização externa, e (f) para fazer uma auto-determinação e declaração de 

conformidade com as especificações da norma (PUN e HUI, 2002; ZENG, SHI e 

LOU, 2007).  

 

 

2.1.4 Diretrizes em Responsabilidade Social (ISO 26000) e Sistema de Gestão de 

Responsabilidade Social (ISO 16001) 

 

A responsabilidade social se expressa pelo desejo e pelo propósito das 

organizações em incorporarem considerações socioambientais em seus processos 

decisórios e a responsabilizar-se pelos impactos de suas decisões e atividades na 

sociedade e no meio ambiente, visando um comportamento ético e transparente que 

contribua para o desenvolvimento sustentável, que esteja em conformidade com as 

leis aplicáveis e seja consistente com as normas internacionais. Além disso, implica 

que a responsabilidade social esteja integrada em toda a organização, praticada em 

suas relações e considere os interesses dos stakeholders (INMETRO, 2016). 

A norma ISO 26000 fornece orientações para todos os tipos de organização, 

independente de seu porte ou localização, sobre: conceitos, termos e definições 

referentes à responsabilidade social; histórico, tendências e características da 

responsabilidade social; princípios e práticas relativas à responsabilidade social; os 
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temas centrais e as questões referentes à responsabilidade social; integração, 

implementação e promoção de comportamento socialmente responsável em toda a 

organização e por meio de suas políticas e práticas dentro de sua esfera de 

influência; identificação e engajamento de partes interessadas; comunicação de 

compromissos, desempenho e outras informações referentes a responsabilidade 

social (INMETRO, 2016). 

A ISO 26000 é uma norma de diretrizes e de uso voluntário; não visa nem é 

apropriada a fins de certificação. A NBR 16001 é uma norma de sistema de gestão, 

passível de auditoria está estruturada  em requisitos certificáveis, permitindo que a 

organização busque a certificação  por uma terceira parte, o que não ocorre com a 

ISO 26000 que é uma norma de diretrizes (INMETRO, 2016). 

A ABNT NBR 16001 estabelece requisitos mínimos relativos a um Sistema de 

Gestão de Responsabilidade Social (SGRS), permitindo à organização formular e 

implementar uma política e estabelecer objetivos que levem em conta as exigências 

legais, seus compromissos éticos e sua preocupação com a promoção da cidadania 

e do desenvolvimento sustentável, além da transparência das suas atividades 

(INMETRO, 2016). 

Essa norma estabelece os requisitos mínimos relativos a um SGRS, 

permitindo que a organização formule e implemente uma política e objetivos que 

levem em conta seus compromissos com: 

       a) A responsabilização (accountability) a transparência; 

       b) O comportamento ético; 

       c) O respeito pelos interesses das partes interessadas; 

      d) O atendimento aos requisitos legais e outros requisitos subscritos pela 

organização; 

       e) O respeito às normas internacionais de comportamento; 

       f) O respeito aos direitos humanos e 

       g) A promoção do desenvolvimento sustentável (INMETRO, 2016). 

 
A NBR 16001 é aplicável às organizações de todos os tipos e portes, 

estabelecendo requisitos para o SGRS que permite as organizações desenvolver e 

implementar uma politica e objetivos que levem em conta seus requisitos legais e 

éticos, além de sua preocupação com a promoção da cidadania, do 

desenvolvimento sustentável e da transparência de suas atividades. Essa norma se 
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fundamenta nas três dimensões da sustentabilidade, TBL. Em complemento a NBR 

ISO 26000 fornece informações sobre os principios, temas centrais e questões 

pertinentes à responsabilidade social, além de formas de integração, implementação 

e promoção do comportamento socialmente responsável em toda organização 

(ABNT, 2016). 

 

 

2.1.5 Sistema de Gestão de Responsabilidade Social (SA 8000) 
 

 

A SA 8000 foi publicada pela primeira vez em 1997, tornando-se operacional 

desde 1998. O padrão foi desenvolvido pela Social Accountability International (SAI), 

que é uma associação de diferentes tipos de organizações: sindicatos, organizações 

de defesa dos direitos humanos e dos direitos das crianças, academias, indústrias, 

etc. O objetivo da SA 8000 é proteger os direitos dos trabalhadores e o padrão é 

baseado em convenções internacionais a respeito de direitos humanos, trabalho 

infantil, trabalho forçado, saúde e segurança, liberdade de associação, 

discriminação, práticas disciplinares, jornada de trabalho, remuneração e práticas de 

gestão (JØRGENSEN; REMMEN; MELLADO, 2006). 

A SA 8000 é a primeira norma auditável a nível mundial que certifica 

organizações com SGRS implementados. Essa norma é um código de conduta 

global voluntária, que tem como objetivo implementar, manter e melhorar a 

qualidade social das práticas no local de trabalho. Atualmente é considerada um dos 

melhores instrumentos de gestão disponíveis para a implementação e monitorização 

da Responsabilidade Social (SAI, 2001). 

A SA 8000 é uma norma internacional, com o intuito de melhorar as 

condições de trabalho dos colaboradores nas empresas. O principal objetivo dessa 

norma é melhorar os ambientes de trabalho e as condições da força de trabalho 

global, exigindo que as empresas assumam responsabilidades relacionadas aos 

interesses ambientais e sociais (SAI, 2001). 

A SA 8000 foi criada na intenção de oferecer definições, padrões e sistemas 

de gestão para lidar com os direitos dos trabalhadores, pois estas questões ainda 

não tinham sido abordadas por uma norma auditável (SAI, 2001). 

Ainda a SA 8000 é a iniciativa mais importante no mundo corporativo quando 
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se trata da institucionalização da ética empresarial via normas de prestação de 

contas, é particularmente a norma de responsabilidade social mais representativa, 

pois fornece um sistema de verificação aceito internacionalmente para o 

desempenho ético e um quadro abrangente para criar as condições de trabalho 

decentes nas empresas (MCINTOSH et al, 2003; SAI, 2001).  

A SA 8000 é a primeira norma de responsabilidade social para organizações, 

com o intuito de manter condições dignas de trabalho ao longo da cadeia de 

abastecimento em uma base global. A norma define os requisitos mínimos para as 

condições de trabalho que precisam ser atendidas pelas empresas e seus 

fornecedores e é aplicável a uma ampla gama de setores da indústria ea 

organizações de qualquer tamanho (GÖBBELS; JONKER, 2003). A estrutura da SA 

8000 usa os procedimentos da gestão da qualidade ISO 9000 e gestão ambiental 

ISO 14000 como referência (JIANG; BANSAL, 2003). 

 

 

2.1.6 Compatibilidade entre as normas (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 

16001, ISO 26000 e SA 8000) 

 

De acordo com British Standard Insitute (BSI, 2007), as diretrizes dos 

Sistemas de Gestão possuem grandes similaridades, proporcionando uma facilidade 

de integração dos sistemas, sejam eles da Qualidade (ISO 9001), Meio Ambiente 

(ISO 14001), Saúde e Segurança Ocupacional (OHSAS 18001) e Responsabilidade 

Social (SA 8000 e ISO 16001), entre outros.  

Os sistemas de gestão têm elementos estruturais comuns. Em geral, 

começam com uma política que deve ser desenvolvida e promovida pela alta 

direção. Na sequência, exigem que a organização desenvolva o planejamento do 

seu sistema de gestão e estabeleça os objetivos e metas que permitam aferir o 

sucesso de seus planos. Após a conclusão dessa atividade realiza o planejamento, 

requer a implementação e operação (RIBEIRO NETO; TAVARES; HOFFMANN, 

2008).  

A SA 8000 tem uma estrutura diferente comparada às normas ISO e não 

engloba requisitos de sistema de gestão existentes nas demais normas. Apresenta, 

ainda, um conjunto de requisitos de responsabilidade social previamente definido em 
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sua secão IV, diferentemente da ABNT NBR 16001 que solicita a identificação 

desses requisitos na operação (RIBEIRO NETO; TAVARES; HOFFMANN, 2008). 

O monitoramento e a medição do progresso no alcance das metas e as 

consequentes correções, ações corretivas e preventivas são também elementos 

comuns a todos os sitemas. O passo final é um mecanismo de realimentação, 

denominado análise crítica e apoiado por um processo de auditoria operação 

(RIBEIRO NETO; TAVARES; HOFFMANN, 2008). 

De forma sintética, os autores Ribeiro Neto, Tavares e Hoffmann (2008), 

relacionam os processos que são comuns aos sistemas e que podem ser uma única 

solução, atender a todos: 

 Controle de documentos; 

 Controle de registros; 

 Conscientização e treinamento de empregados; 

 Auditorias internas; 

 Ações corretivas e preventivas; 

 Comunição interna e externa;  

 Definição de autoridade e responsabilidade; 

 Controle de dispositivos de mensuração e monitoramento; 

 Controle de processo; e 

 Análise crítica pela direção. 

A Figura 3 apresenta a concepção conceitual de um sistema integrado, sendo 

que qualquer processo produtivo gera produtos desejáveis (demanda do cliente) e 

produtos/resultados indesejáveis (poluentes, residuos, condições inseguras, etc) que 

podem impactar negativamente o ambiente, a sociedade e a saúde e segurança dos 

empregados. Cabe ao gestor do processo produtivo seu adequado controle, para 

atender adequadamente aos clientes e minimizar os impactos adversos. Sua tarefa, 

entretanto, será extremamente facilitada se dispuser de um sistema de gestão único, 

fundamentado no ciclo PDCA e que englobe todos os requisitos de qualidade, meio 

ambiente, responsabilidade social e saúde e segurança contidos em seu processo 

operação (RIBEIRO NETO; TAVARE; HOFFMANN, 2008). 
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Figura 3 - Impactos das normas integráveis 
Fonte: Ribeiro Neto, Tavares e Hoffmann (2008 p. 260). 

 

Essas normas são estruturadas obedecendo à abordagem conhecida como 

ciclo PDCA, conforme Figura 4. 

 

 
 

Figura 4 - Ciclo PDCA 

Fonte: Adaptado de Ribeiro Neto, Tavares  e Hoffmann ( 2008 p. 31) 
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Esse processo de melhoria contínua é descrito conforme a sequência: Plan - 

serve para identificar os problemas e suas causas e as melhorias organizacionais 

que podem ser realizadas. Com os objetivos planejados, chega-se à fase da 

implementação - Do das ações definidas. A verificação e/ou correção – Check segue 

com a análise dos resultados, que são comparados com os objetivos, para que 

sejam realizadas ações de redução de desvios. Para assegurar que os objetivos 

sejam atingidos e que as ações implantadas sejam consolidadas, faz-se a análise 

crítica - Act, iniciando-se novamente o ciclo após a divulgação dos resultados 

(NASCIMENTO, 2008; SEIFFERT, 2008). Isso facilita a implantação, integração e 

melhoria dos processos durante a implentação das normas. 

As normas são compostas por processos que podem ser integrados conforme 

mencionado anteriormente, e ainda segundo Oliveira (2008), um sistema de gestão 

é um conjunto estruturado de processos e procedimentos para a obtenção de 

objetivos determinados, que para serem certificáveis devem garantir a conformidade 

das normas em suas atividades específicas de modo contínuo e eficiente (ABNT, 

2000).  

Uma vez que padronizam os processos e os produtos, as normas podem 

gerar certificação ou avaliação da conformidade, realizadas por organização 

independente das partes diretamente envolvidas, as auditorias externas. A 

certificação ocorre no cumprimento de requisitos no processo de comprovação e 

auditoria de uma organização independente, com acreditação perante a organização 

certificadora. 

Alguns fatores podem impactar a implantação dessas certificações, como o 

setor econômico e o porte organizacional, pois autores como: Hřebíček et al. (2012); 

Karapetrovic e Casadesús (2009); Nakamura, Takahashi e Vertinsky (2001); Pheng 

e Pong (2003); Qiang e Chow (2007); Vinodkumar e Bhasi (2011); Zeng, Tam e Tam 

(2010); Nadae (2010) apresentam estudos sobre a implantação dessas normas em 

empresas de diferentes setores, apresentando as dificuldades e vantagens 

encontradas pela empresa no setor instalado.  

Assim também o porte organizacional pode influenciar a implantação e o 

desempenho das organizações como apresentados por: Jørgensen, Remmen e 

Mellado (2006); Karapetrovic e Casadesús (2009); Santos, Mendes e Barbosa 

(2011); Weltzien Høivik e Shankar (2011); Nadae (2010) em que apresentam que 

para empresas de portes diferentes o impacto e as dificuldades da implantação são 
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diversos e muitos processos precisam ser adaptados para cada realidade. 

Para um melhor desempenho organizacional é importante entender o setor 

em que a empresa está localizada e seu porte, com isso, processos podem ser 

adaptados visando minimizar os impactos negativos durante o processo de 

implantação integrada das normas. 

As certificações ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 16001 e SA 8000 

foram selecionadas neste trabalho, primeiramente pela facilidade de integrá-las, pelo 

acesso à identificação das empresas certificadas e por serem as cinco normas que 

mais apareceram como escopo de estudo na bibliometria de ISO 14001, a ser 

apresentada no Capítulo 3. Além disso, é importante destacar que foram 

selecionadas as certificações ISO 16001 e SA 8000, ambas com escopo relacionado 

à responsabilidade social, pois se identificou a existência de empresas com uma ou 

outra certificação, assim com o intuito de ampliar a análise de empresas com o 

SGRS optou-se por abranger as duas certificações como recorte do estudo. 

 

 

2.2 Indicadores de desempenho baseado no Triple Bottom Line (TBL) 
 

 

O desempenho organizacional pode ser considerado um fenômeno 

multifacetado e de difícil compreensão e medição, podendo variar de acordo com o 

ponto de vista dos gestores, clientes e “stakeholders” (SNOW; HREBINIAK, 1980). 

A medição e análise de desempenho tornam-se fundamentais para orientar a 

organização a perceber os seus objetivos estratégicos e operacionais (POPOVA; 

SHARPANSKYKH, 2010). Em termos mais gerais, a análise de desempenho 

consiste na capacidade de unir as várias partes da organização, alinhando ações e 

interações individuais em toda a cadeia de valor e de acordo com a estratégia da 

empresa (GIOVANNONI; MARAGHINI, 2013). 

O desempenho é geralmente avaliado por indicadores qualitativos e 

quantitativos (SNOW; HREBINIAK, 1980). Um indicador quantitativo compreende um 

valor numérico (quanto), uma unidade de medida (TRADE, 1995). Enquanto que os 

qualitativos são normalmente utilizados para medir os resultados sócio-políticos ou o 

impacto de um programa (por exemplo, a satisfação dos usuários) (GIFF; 

CROMPVOETS, 2008). 
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O indicador de desempenho mensura o grau em que as principais funções 

(objetivos) de uma organização são alcançadas. Os indicadores são normalmente 

criados e baseados nas metas ou objetivos de uma organização que lhes permite 

comunicar de forma eficaz seu desempenho. 

Bons indicadores devem ter as seguintes características definidas por PSMO 

(1997); WHO (2000) e CHN (2001): 

 Específico: definir claramente e de fácil compreensão; 

 Mensurável: ser quantificável, a fim de facilitar a comparação com os outros 

dados; 

 Alcançável/realizável-prático: viável e de baixo custo para implementar; 

 Relevante-Verdadeiro: representar com veracidade as funções que 

pretendem medir; 

 Verificável: estatisticamente válido, devem ser cientificamente sólidos com 

possibilidades de verificar a precisão; 

 Inequívoca: Uma alteração em um indicador deve resultar em uma 

interpretação clara e inequívoca; e 

 Comparável: as informações devem mostrar mudanças no processo ao longo 

do tempo. 

Além de apresentar seu desempenho organizacional as empresas têm sido 

cada vez mais pressionadas a divulgar informações sobre ações sociais e 

ambientais, visando o desenvolvimento sustentável, por elas desenvolvidas, como 

uma resposta à pressão da opinião pública, a fim de garantir o seu direito de operar 

da sociedade (YONGVANICH; GUTHRIE, 2006). 

O desenvolvimento sustentável é comumente definido como o processo de 

"satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de suprir suas próprias necessidades" (WCED, 1987). Para ser 

sustentável, uma empresa precisa ser capaz tanto de assegurar os seus direitos de 

funcionar e de obter lucro. Portanto, é importante para a empresa a alcançar o 

desempenho econômico, ambiental e social, conceito conhecido como Triple Bottom 

Line (TBL) (WRI, 2002). 

O TBL dá apoio para que as decisões do presente levem em consideração 

não somente os tradicionais fatores econômicos, mas também os fatores sociais e 

ambientais, a fim de garantir a perpetuidade da empresa. Essa característica justifica 
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a proximidade do conceito do TBL ao conceito de sustentabilidade. A relação entre 

os três fatores que compõem o TBL é apresentada na Figura 5. 

 

Figura 5  - Triple Bottom Line 

Fonte: Burger e Mayer (2003). 

No contexto corporativo Elkington (1994) reforça a ideia do ―win-win-win” 

(ganha-ganha-ganha), analisando que precisam ser desenvolvidas estratégias que 

sejam simultaneamente benéficas para a empresa, o cliente e o meio ambiente. Isso 

significa que uma solução a ser desenvolvida considerando que a empresa deve ser 

capaz de cumprir com suas obrigações (resultado financeiro não negativo), atender 

às necessidades de entidades impactadas (incluindo stakeholders como clientes, 

agentes reguladores, fornecedores e etc.) e minimizar os impactos ambientais 

(ELKINGTON, 1994).  

Medir o desempenho na busca pela sustentabilidade tem sido uma questão 

importante para empresas, mas ao mesmo tempo complexa. Assim, os indicadores 

de sustentabilidade baseados no conceito do TBL estão organizados em três 

categorias: Econômico, Ambiental e Social.  

Os indicadores econômicos incluem proxies relacionadas ao impacto da 

organização sobre os recursos ao nível do acionista e em outros sistemas 

econômicos em nível local, nacional e global. Isso abrange também questões 

relacionadas com remunerações pagas aos empregados e dinheiro recebidos de 

clientes, por exemplo. Os indicadores ambientais lidam com a medição do impacto 

de uma organização sobre o meio ambiente através de seus produtos e serviços e 
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suas atividades. Enquanto que os indicadores sociais lidam com práticas 

trabalhistas, direitos humanos entre outros (HŘEBÍČEK et al., 2012b). 

Ainda para Griffith e Bhutto (2008) o desempenho sustentável, também está 

dividido nos aspectos econômicos, sociais e ambientais, contemplando os 

indicadores: 

1. Econômico 

 Redução do risco de penalidades ambientais: reduções de multas e custos 

associados ao meio ambiente e ao setor industrial; 

 Redução dos custos de despoluição, trabalhos de reparação e 

recuperação de incidentes ambientias; 

 Redução dos custos de recursos e resíduos: redução do custo de compra 

de materiais que são desperdiçados durante os processos produtivos. 

2. Social ou Organizacional 

 Melhoria nas oportunidades: melhores oportunidades com os clientes que 

pré-qualificam as empresas e o produto como ambientalmente 

responsáveis; 

 Melhoria no mercado: melhoria no setor de negócios da empresa e a 

percepção dos consumidores que esperam bom desempenho ambiental 

dos fornecedores e varejistas/revendedores; 

 Melhoria no relacionamento: melhoria na interação com negócios 

regulamentares, autoridades ambientais, stakeholders e público em geral; 

 Melhorias operacionais internas: melhoria da organização e gestão das 

empresas, melhorando a eficiência operacional e ambiental. Além de 

realçar a efetividade moral e pessoal dos colaboradores. 

3. Ambiental 

 Redução do impacto no ambiente natural: reduzir os efeitos dos impactos 

industriais, tais como: poluição do uso da terra, do ar, do solo e da água, 

ruído e vibração; e contaminação de plantas e animais selvagens; 

 Redução do impacto sobre os recursos naturais: a redução do uso de 

recursos naturais não renováveis e não sustentáveis, como petróleo e 

combustíveis nos processos produtivos; 

 Redução do impacto nas comunidades - reduções nas perturbações e 

atividades nos arredores locais e bairros onde a empresa está instalada. 
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Para Bennett e James (1997) a medição de desempenho em sustentabilidade 

e gestão pode ser definida, como a medição e gestão da interação entre as 

empresas, a sociedade e o meio ambiente. Os problemas e perspectivas da 

avaliação de desempenho em sustentabilidade e gestão podem ser analisados em 

três níveis: o nível de indicadores de desempenho de sustentabilidade individuais, o 

nível de todo o sistema de medição de desempenho e o nível da relação deste 

sistema global com o ambiente externo  (NEELY, 1993; BELL; MORSE, 1999; 

KEEBLE; BERKELEY, 2003). De acordo com Kerr; Rouse; De Villiers (2015) o TBL 

estimula as pessoas a pensar sobre as três dimensões da vida social, econômica e 

ambiental. 

A melhoria do desempenho ambiental pode, por vezes, afetar negativamente 

o desempenho social ou econômico, ou vice-versa, mostrando que a progressão nas 

três dimensões pode não ocorrer no mesmo ritmo, ou até mesmo na mesma direção, 

ao mesmo tempo. 

Para analisar o desempenho econômico, autores como Casadesús; Marimon; 

Heras (2008); Corbett ; Montes-Sancho (2005); Lo; Yeung; Cheng (2012) sugerem a 

utilização de indicadores contábil-financeiros, como Vendas, Retorno sobre o Ativo 

(ROA), Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE), Total de ativos, Número de 

empregados, Vendas, Giro do Ativo, entre outros. 

Dada a complexidade da avaliação do desempenho organizacional na 

perspectiva do TBL, muitas empresas adotam os indicadores consolidados e 

internacionalmente conhecidos como o Global Reporting Initiative (GRI), o Indice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE) e Índice Dow Jones de Sustentabilidade (Dow 

Jones Sustainability Index - DJSI) como forma de analisar seu desempenho 

relacionado à sustentabilidade e apresentar o relatório reconhecido 

internacionalmente, sobre o desempenho da empresa para os stakeholders. 

O GRI é uma organização líder no campo da sustentabilidade, promove o uso 

de relatórios de sustentabilidade como uma maneira para que as organizações se 

tornarem mais sustentáveis e contribuam para o desenvolvimento sustentável (GRI, 

2016). A missão do GRI é fazer com que os relatórios de sustentabilidade, se torne 

uma prática padrão para todas as organizações (GRI, 2016). 

Esse ISE é uma iniciativa pioneira na América Latina e busca criar um 

ambiente de investimento compatível com as demandas de desenvolvimento 

sustentável da sociedade contemporânea e estimular a responsabilidade ética das 
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organizações (ISE, 2013). O ISE é uma ferramenta para análise comparativa do 

desempenho das empresas listadas na BM&F Bovespa sob o aspecto da 

sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, 

justiça social e governança corporativa (ISE, 2013). 

O DJSI é um índice que acompanha a performance financeira de empresas 

líderes no campo do desenvolvimetno sustentável, o questionário aplicado nas 

empresas é centrado em desempenho ambiental, social e econômico, incluindo 

indicadores de governança corporativa (DJSI, 2016). 

Assim, o GRI, ISE e DJSI apresentam-se como um importante instrumento 

capaz de analisar as empresas por meio de métricas (ambientais, econômicas e 

sociais) e apresentar aos stakeholders o desempenho da empresa analisada. 

Com base na literatura sobre o tema alguns autores como Corbett e Kirsch 

(2001); Jacobs, Singhal e Subramanian (2010); Melnyk, Sroufe e Calantone (2003); 

Zailani et al., (2012) sugeriram estudar a integração das normas e analisar a relação 

das certificações e seu impacto no desempenho ambiental e financeiro das 

empresas. Já Delmas e Blass (2010) sugeriram um estudo que busca entender 

como as certificações incentivam ações de sustentabilidade nas organizações. 

Para Jacobs, Singhal e Subramanian (2010); Melnyk, Sroufe e Calantone 

(2003) futuras pesquisas poderiam ser desenvolvidas, analisando a relação entre a 

implantação das certificações ISO e os esforços ambientais, impactando o 

desempenho financeiro das empresas. Entretanto, estudos apresentados por Choi; 

Eboch (1998); Dick; Heras; Casadesus (2008); Lo; Yeung;  Cheng (2011) analisaram 

que quando os desempenhos das empresas certificadas são comparados com as 

não certificadas os resultados são muito homogêneos e que as certificações não 

necessariamente conduzem as empresas a terem melhor desempenho.  

Ainda neste contexto Comoglio e Botta, (2012); González, Sarkis e Adenso-

Díaz (2008); Paulraj e Jong (2011); Chiang et al., (2011) sugeriram que futuros 

estudos podem incorporar e analisar essa relação sob a ótica apenas de 

proporcionar um aumento do desempenho ambiental das empresas. 

Por outro lado, outros autores estudaram a relação entre a Integração dos 

Sistemas Normativos de Gestão (incorporando principalmente a ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 16001 ou ISO 26000) e a sustentabilidade, 

confirmando que a implantação das normas pode contribuir com ações de 

desenvolvimento sustentável como apresentados por Hřebíček et al. (2011); 
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HŘEBÍČEK, et al., 2012; MERLIN, PEREIRA e PACHECO, 2012). Já  Jørgensen, 

Remmen e Mellado (2006); Zeng, Tam e Le (2010) concluíram que o SGI como 

estratégia pode aumentar a vantagem competitiva e contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável das organizações. 

Ainda nesse contexto para Jørgensen (2008) o SGI com foco em 

sustentabilidade melhora a relação com os stakeholders e seu desempenho 

organizacional.  

A partir dessas discussões emerge a seguinte hipótese de pesquisa: 

H1: O SGI tem impacto positivo no desempenho organizacional na 

perspectiva do TBL, auxiliando as empresas a se tornarem mais sustentáveis. 

 

2.3 Cultura organizacional 
 

A cultura de uma organização consiste em práticas, símbolos, valores e 

suposições que os membros da organização compartilham entre si (SCHEIN, 2004). 

Ainda segundo o mesmo autor, Schein (2004), cultura organizacional diz respeito ao 

conjunto de pressupostos básicos que determinado grupo inventou, descobriu ou 

desenvolveu em seu processo de aprendizagem, com o intuito de lidar com 

problemas de adaptação externa e integração interna. Assim se esses pressupostos 

forem considerados válidos, passam a ser ensinados aos demais membros da 

organização, como a maneira correta de se perceber, pensar e sentir em relação às 

situacões. 

Ainda a cultura organizacional refere-se ao padrão de crenças, valores e 

formas de aprendizagem, maneiras de lidar com a experiência os envolvidos 

desenvolveram durante o curso da história de uma organização, e que tendem a se 

manifestar em suas estruturas, materiais e no comportamento e conhecimento de 

seus membros  (FARRELLY; BROWN, 2011). 

A cultura é vista como um importante instrumento e um facilitador para a 

melhoria do desempenho organizacional, entretanto, as normas e os sistemas de 

gestão, não abordam questões como a motivação e cooperação dos envolvidos nos 

processos de implantação. Portanto, Wilkinson e Dale (1999) e Willar, Trigunarsyah 

e Coffey (2016), mostraram que a cultura organizacional era uma questão 

fundamental na integração de sistemas de gestão. 

Para a sensibilização dos colaboradores, é necessário primeiramente que 
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cada empresa compreenda sua cultura organizacional, que é um ambiente informal 

composto pelos colaboradores e capaz de influenciar muitas decisões tomadas pela 

alta administração (FREITAS, 2007). 

Cada empresa possui uma cultura organizacional diferente e cabe a cada 

líder, com o apoio da alta administração, estudar a melhor maneira de conduzir a 

implantação, de forma que envolva todos os colaboradores, participando ativamente 

das atividades, emitindo sugestões e opiniões ao final de cada etapa. 

As manifestações mais visíveis da cultura são seus artefatos, que incluem as 

regras da organização, procedimentos, programas e sistemas, e as pessoas 

envolvidas nos sistemas de gestão vêm o sistema de diferentemente daqueles que 

não estão envolvidos.  

Para Freitas (2007) o reconhecimento da cultura de uma organização é 

possibilitado pela descrição dos elementos que a constituem, da forma de 

funcionamento destes elementos e da influência que estes exercem sobre o 

comportamento dos membros da organização. Ainda se destacam os valores, 

crenças pressupostos, os ritos, rituais, cerimonias, heróis, estórias, normas, regras e 

tabus presentes na organização. 

Além disso, o envolvimento das equipes de trabalho também é um elemento 

de maior impacto na produtividade, segundo Watson e D‘annunzio-Green (1996) há 

relação direta entre o comportamento dos funcionários e o sucesso do negócio. 

O SGI facilita e minimiza o impacto na cultura organizacional, pois o trabalho 

de motivar e convencer o pessoal da importância dos sistemas é único. 

Neste contexto, para Fernández, Junquera e Ordiz (2003) e Govindarajulu e 

Daily (2004) a motivação dos empregados na implantação da gestão ambiental 

apresenta para a cultura organizacional um fator promotor ou inibidor do 

desempenho ambiental de uma organização, tornando-se tambem elementos 

criticos de sucesso para a conquista de padroes ambientais superiores. 

A partir dessas considerações, foi proposta a segunda hipótese: 

H2: A cultura organizacional está associada positivamente ao processo de 

integração dos sistemas de gestão. 
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2.4 Síntese da base teórica 
 

Uma vez delineada a discussão teórica da pesquisa, esta seção traz a síntese 

da base teórica. Os principais constructos e variáveis da tese, bem como as 

principais referências que nortearam a pesquisa podem ser vistas no   

Quadro 7.  

Quadro 7 - Síntese da base teórica 

SGI 

Asif et al (2009); Beckmerhagen et al. (2003); Bernardo et al. (2009); 
Brendler e Brandli (2011); Cameira (1999); Cansação (2003); Correia 
(2002); Dale (2002); Douglas e Glen (2000); Fresner e Engelhardt 
(2004); ISO (2008) ; Jorgensen et al. (2005); Jørgensen et al. (2006); 
Karapetrovic (2002); Karapetrovic (2003); Karapetrovic e; Willborn 
(1998); Kirkby (2002); Labodova (2004); Mackau (2003); Matias e 
Coelho, (2002); McDonald et al, (2003); Melo (2001); Pojasek (2006); 
Puri (1996); Ribeiro Neto, Tavares  e Hoffmann (2008); Salome (2008); 
Seghezzi (1997); Tranmer (1996); Wilkinson & Dale (1999); Zeng et al, 
(2007); Zeng et al. (2005 e 2011); Zeng, Shi e Lou (2007); Zutshi and 
Sohal (2005); Zwetsloot (1995). 

ISO 9001 
ABNT (2000); Boulter e Bendell (2002); Jorgensen, Remmen e 
Mellado, (2006); Tsim, Yeung e Lenung (2002); ISO (2013). 

ISO 14001 
ABNT (2000); Dansk Standard (2004); Ghisellini e Thurston (2005);  
ISO (2013); Orechini (2000). 

OHSAS 18001 
Jorgensen, Remmen e Mellado, (2006); BSI (1999); DNV (2003); Zeng, 
Shi e Lou (2007); Pun e Hui (2002).  

ISO 26000 E ISO 
16001 

INMETRO (2013); ISO (2013); ABNT (2010). 

SA 8000 
Göbbels e Jonker (2003); Jiang e Bansal (2003); Jorgensen, Remmen 
e Mellado, (2006); McIntosh et al. (2003); SAI (2013). 

Compatibilidade entre 
as normas  

BSI (2007); Ribeiro Neto, Tavares e Hoffmann (2008). 

Desempenho baseado 
no TBL 

 
 

Bell e Morse (1999); Bennett e James (1997); Burger e Mayer (2003); 
CHN (2001); Corbett, Montes-Sancho e Kirsch (2005); Dick, Heras e 
Casadesús (2008); Elkington (1994); EMAS (2013); Giff e Crompvoets 
(2008); GRI (2013);Hrebicek, Popelka, Stencl e Trenz (2012); J 
Hřebíček et al., (2011); J Hřebíček, Popelka, Štencl, & Trenz 
(2012);(HŘEBÍČEK et al., 2012b); Keeble et al (2002); Lo, Yeung e 
Cheng (2011); Longo (1989); Mern (2001); Neely (1993); OPM (1990); 
Popova e Sharpanskykh (2010); PSMO (1997); Rennings et al., (2006); 
Savitz e Weber (2006); Schaltegger e Wagner (2006); Snow e 
Hrebiniak (1980); TRADE (1995); Warhurst (2002); WCED (1987); 
WHO (2000); WRI (2002); Yongvanich e Guthrie (2006). 

Cultura organizacional 
Brown (1998); Freitas (1991); Freitas (2007); Schein (1990); Watson & 
D‘Annunzio-Green (1996); Wilkinson e Dale (1999); Fernández, 
Junquera e Ordiz, 2003); Govindarajulu e Daily (2004). 

Setor Econômico 

Pheng e Pong (2003); Casadesús (2007); Zeng; Tam e Tam (2008); 
Karapetrovic e Casadesús (2009); Nadae (2010); Nakamura, 
Takahashi e Vertinsky (2001); Vinodukmar e Bhasi (2011); Qiang e 
Chow (2007); J Hřebíček et al., (2011). 

Porte Organizacional 
Jorgensen, Remmen e Mellado (2006); Casadesús (2007); 
Karapetrovic e Casadesús (2009); Nadae e (2010); Santos, Mendes e 
Barbosa (2011); Weltzien, Hoivik e Shankar (2011). 
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3 MÉTODOS DE PESQUISA 

 

Diante das necessidades identificadas e analisadas por diversos autores 

como a de conduzir estudos com foco em analisar a relação entre o SGI e o 

desempenho, sob a ótica do TBL, pretende-se responder a seguinte questão de 

pesquisa: 

A implantação Integrada dos Sistemas Normativos de Gestão impacta no 

desempenho baseado no TBL das organizações, levando-as a se tornarem mais 

sustentáveis? 

O principal objetivo deste trabalho é analisar o impacto da implantação do SGI 

no desempenho baseado no TBL das empresas, verificando se esta implantação 

induz as organizações a serem mais sustentáveis. 

Para atender a esse objetivo, adotou-se a abordagem de pesquisa multi-

métodos (SINGHAL; SINGHAL, 2012a, 2012b). Os métodos de pesquisa foram 

estruturados nas etapas descritas na Figura 6, que apresenta uma estratégia multi-

métodos, que mescla a abordagem qualitativa e quantitativa. O principal fator que 

justifica a utilização da abordagem combinada é que ambas as abordagens 

apresentam pontos fracos, e neste sentido a abordagem combinada permite a 

obtenção de evidências mais abrangentes. Porém, uma dificuldade desta 

abordagem é a obtenção de uma análise integrada dos resultados. 

A primeira parte da pesquisa foi uma revisão sistemática da literatura, cuja 

síntese foi apresentada no Capítulo 2. O referencial teórico foi dividido em três 

macroitens: primeiramente foi tratado o conceito de SGI e os modelos de integração, 

uma breve apresentação das normas da qualidade, ambiental, segurança e saúde 

no trabalho e responsabilidade social. Em seguida foi apresentado o conceito de 

desempenho relacionado à sustentabilidade e após, o impacto destas implantações 

na cultura organizacional. A partir disso, foram geradas as hipóteses a serem 

testadas pela pesquisa de campo, são: 

H1: O SGI tem impacto positivo no desempenho organizacional na 

perspectiva do TBL, auxiliando as empresas a se tornarem mais sustentáveis. 

H2: A cultura organizacional está associada positivamente ao processo de 

integração dos sistemas de gestão. 
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Um estudo bibliométrico foi realizado para traçar o cenário de estudos 

acadêmicos sobre as normas ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 16001, ISO 26000, 

SA 8000, auxiliando na identificação das lacunas de pesquisa, tendências, principais 

autores, entre outros. Ao final da abordagem bibliométrica um modelo teórico será 

apresentado e testado na Fase 2, durante a aplicação dos estudos de casos. 

 

Figura 6 - Estratégia de pesquisa multi-métodos 

 

Proposto o modelo teórico, derivado da abordagem bibliométrica, constructos 

e variáveis serão testados na segunda Fase 2 - Pesquisa Qualitativa por meio de 

estudos de casos múltiplos, cujo objeto de estudo são empresas que implantaram 

integradamente as certificações estudadas. Sendo que neste caso, foram 

selecionadas quatro empresas de diferentes setores, todas localizadas na cidade de 

São Paulo e suas proximidades. 
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O estudo de casos múltiplos auxiliará no entendimento de questões 

exploratórias: como as principais dificuldades de integração e de mensuração do 

desempenho no TBL, os benefícios da integração das normas, quais normas foram 

integradas, práticas sustentáveis desenvolvidas pelas organizações, motivações 

para a integração, impacto e influência da cultura organizacional, entre outras. A 

opção por um mesmo setor industrial se dá pela possibilidade de analisar e 

comparar os resultados obtidos por empresas do mesmo segmento. 

Na Fase 3 – Pesquisa Quantitativa, para este método utilizou-se dados 

secundários do banco de dados da revista Exame intitulado de Maiores e Melhores, 

edição do ano de 2015, contendo os dados das empresas dos anos de 2011 até 

2014, os dados das empresas apresentados pela revista foram tabulados e 

individualmente foram consultadas para verificar quais tipos de certificações foram 

obtidas pelas empresas. Para esta análise, foram consultados os websites das 

empresas, todos os documentos disponíveis na internet e em alguns casos, e-mails 

foram enviados para colher as informações de quais certificações as empresas 

obtinham. Vale ressaltar que as empresas visitadas no estudo de caso fazem parte 

da amostra da análise quantitativa. 

Após a busca, os dados foram armazenados e analisados em softwares 

estatísticos (minitab) e um modelo de equação estrutural foi proposto e testado.  

Nas próximas seções serão detalhados os métodos de pesquisa, hipóteses e 

os resultados parciais obtidos até essa fase da pesquisa. 

 

 
3.1 Revisão sistemática de literatura 
 

Devido ao objetivo da pesquisa, uma revisão sistemática da literatura (RSL) 

foi realizada com a abordagem de pesquisa selecionada, para ajudar a responder às 

seguintes questões de pesquisa: Quais são as principais tendências na literatura 

acadêmica sobre SGI? 

Para obter um panorama geral da literatura sobre o tema, foi consultada a 

base de dados ISI Web of Knowledge (Web of Science), essa base escolhida para a 

obtenção da amostra inicial foi a ISI Web of Science, uma vez que artigos de outras 

bases, tais como Scopus, Proquest e Wiley, publicados em periódicos indexados e 
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com fator de impacto calculado pelo Journal Citation Report (JCR), são localizados 

nos processos de busca na ISI Web of Science. 

Os procedimentos foram organizados em cada etapa do protocolo de 

pesquisa Littell; Corcoran; Pillai (2008), seguindo três etapas: coleta de dados, 

análise de dados e síntese. (TRANFIELD; DENYER; SMART, 2003). 

Foram selecionadas as normas de gestão para este estudo baseado em sua 

frequência nas bases de dados. Assim, foram selecionadas as normas ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 26000 e SA 8000 para compor os sistemas de 

gestão e analisar como normas integradas. Em consequência, outros padrões, tais 

como o Sistema de Gestão de Energia (EnMS) - ISO 50001 não foram incluídos na 

pesquisa. 

A etapa de coleta de dados foi realizada entre abril e outubro de 2013, 

envolvendo a busca por artigos usando várias sequências de pesquisa. Os artigos 

identificados que não se encaixam neste tema de pesquisa foram excluídos do 

estudo. 

Após selecionar os artigos, conduziu-se a etapa de análise de dados, 

fundindo bibliometria e análise de conteúdo. 

 A análise da rede foi realizada utilizando os seguintes softwares: Sitkis 2.0 

(SCHILDT, 2002), Ucinet para Windows 6.289, e NetDraw (BORGATTI; EVERENTT; 

FREEMAN, 2002). O software Sitkis foi usado para importar e gerenciar os 

metadados do banco de dados da ISI, enquanto Ucinet e NetDraw foram usadas 

para desenvolver as redes.  

Quatro redes foram analisadas: palavras-chave, artigo para referências, co-

citações e citações cruzadas (cross-citations). Na sequência, a análise de conteúdo 

foi realizada, quando os artigos pesquisados foram classificados e codificados. 

A análise da rede foi realizada apenas para ISO 14001. Para as normas 

OHSAS 18001, ISO 16001, ISO 26000 e SA 8000, tornou-se inviável para criar 

qualquer tipo de rede com o software Sitkis devido ao baixo número de artigos. 

Assim, a análise de conteúdo foi escolhida para analisar todos os artigos sobre 

essas normas. 

Finalmente, o terceiro passo, a síntese da bibliometria foi conduzida. De 

acordo com Crossan e Apaydin (2010), este é o passo em que é adicionado mais 

valor a análise bibliométrica, pois é onde existe a criação de novos conhecimentos 
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com base na análise completa e minuciosa dos dados. Insights emergentes das 

duas etapas anteriores trouxe o material necessário para construir um modelo 

conceitual por meio de um processo indutivo. 

 

3.1.1 Amostra 
 

O processo de pesquisa começou no ISI Web of Knowledge (Web of Science) 

do banco de dados, de abril a outubro de 2013. Esta base de dados foi 

selecionada, porque ele inclui todos os periódicos avaliados por Journal Citation 

Report (JCR), incluindo revistas publicadas em outros bancos de dados 

(CARVALHO; FLEURY; LOPES, 2013). 

Vários filtros de pesquisa foram empregados, conforme detalhado no Quadro 

8, sendo: tipo de documento e categorias no Web of Science. Vale ressaltar que só 

foram considerados para a amostra, os artigos revisados por pares. Uma pesquisa 

usando filtros relacionados com as normas ISO 9001 ou ISO 9000 foi realizada, 

resultando em 1.389 artigos; no entanto, a maioria deles não tem nenhuma relação 

com SGI. Portanto, considerou-se na amostra apenas artigos sobre ISO 9001 e 

pelo menos uma das normas consideradas nesta pesquisa, que são apresentadas 

no Quadro 8. 

Quadro 8 - Critérios de busca na base de dados 

Tópico 
“iso 14000" or "iso 14.000" or "iso 14001" or "iso 14.001" 
or "iso14000" or "iso14.000" or "iso14001" or "iso14.001" 

375 

Categoria Web of 
Science 

Environmental Science or Engineering Environmental or 
Management or Environmental Studies or Business or 
Research Management Science or Economics or Engineering 
Manufacturing 

332 
 

Tipo de documento Article 

Mês da busca Abril/2013 

Tópico 
“ohsas 18000" or "ohsas 18.000" or "ohsas 18001" or 
"ohsas 18.001" or "ohsas18000" or "ohsas18.000" or 
"ohsas18001" or "ohsas18.001" 

84 

Categoria Web of 
Science 

- 

50 
Tipo de documento Article 

Mês da busca Outubro/2013 

Tópico 
"iso 26000" or "iso 26.000" or "iso26000" or "iso26.000" 
 

34 

Categoria Web of 
Science 

- 

22 
Tipo de documento Article 

Mês da busca Outubro/2013 

Tópico 
"sa 8000" or "sa 8.000" or "sa8000" or "sa8.000" 
 

60 

Categoria Web of - 18 
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Science 

Tipo de documento Article 

Mês da busca Outubro/2013 

Tópico 
"iso 16000" or "iso 16.000" or "iso 16001" or "iso 16.001" 
or "iso16000" or "iso16.000" or "iso16001" or "iso16.001" 

15 

Categoria Web of 
Science 

- 

10 
Tipo de documento Article 

Mês da busca Outubro/2013 

 

Finalmente, aplicou-se o método da bola de neve (FINK, 1995), esta amostra 

inicial foi expandida para incorporar as referências mais citadas na amostra ISI, que 

inclui livros e outros tipos de documentos. 

Cada busca apresentada no Quadro 8 foi analisada individualmente no item 

4.1 , após as análises um modelo teórico foi proposto. 

Inicialmente, realizou-se uma análise utilizando estatística descritiva a fim de 

se obter uma visão objetiva dos artigos, verificando as principais revistas de 

publicação sobre o tema, a evolução anual das publicações eartigos e autores mais 

citados. Em seguida, com auxílio do programa SITKIS para organizar os dados 

(SCHILDT, 2002) e do programa UCINET associado à ferramenta NetDraw para 

desenhar os diagramas (BORGATTI; EVERENTT; FREEMAN, 2002), foram 

construídas redes de relacionamento entre artigos da amostra e referências 

utilizadas, bem como entre palavras-chave.  

A análise das palavras chave é útil para evidenciar conceitos associados à 

questão de pesquisa, dando maior consistência à discussão conceitual de 

desenvolvimento sustentável e indicadores de desempenho associados a essa 

temática. Em seguida, a análise de conteúdo foi conduzida com base na leitura de 

resumo e da última seção de cada artigo, denominados como ―discussões‖, 

―conclusões‖, ―resultados‖, entre outros (LOCKE; GOLDEN-BIDDLE, 1997). A 

escolha dessa parte do artigo se dá pelo fato de que esse conteúdo muitas vezes 

traz um resumo breve do artigo e, além disso, contém os principais resultados da 

pesquisa. Isso permite identificar a contribuição de cada artigo, bem como lacunas 

de conhecimento.  

Ressalta-se que a única base de dados que foi possível fazer a analise pelos 

softwares citados no paragrafo anterior foi a busca realizada com a palavra-chave 

ISO 140001 e suas variações, devido a baixa quantidade de artigos das demais 

buscas, inviabilizando a criação de redes. 
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A Figura 7 apresenta a quantidade de publicações de cada norma, de acordo 

com a busca realizada. 

 

Figura 7 - Publicações por norma 

 

Nota-se que a apenas a quantidade de artigos sobre a norma ISO 14001 

corresponde a aproximadamente 76,5% do total de artigos extraídos da base de 

dados. 

A única busca que foi necessária um filtro mais rigoroso foi a busca sobre a 

certificação ISO 14000 ou ISO 14001, devido a quantidade de artigos encontrados. 

Após a leitura de títulos e resumos dos artigos da amostra inicial, 375 artigos, foram 

obtidos uma lista de 332 artigos com maior proximidade com o tema. Os artigos 

excluídos versam especificamente sobre LCA, Poluição, ecoinovação, programas de 

ecoeficiência, programas de voluntariado ambiental, ou questões ambientais muito 

amplas, apenas citando a existência de uma certificação ISO 14001 e também 

artigos com autor ANONYMOUS, os que apresentavam resenhas, comentários 

sobre artigos ou capítulos de livros. 

 

3.2 Estudo de Casos 
 

Segundo Eisenhardt (1989) o método de estudo de caso é uma investigação 

sobre a compreensão da dinâmica presente dentro de uma configuração única. E 

tipicamente combina a coleta de dados de arquivos, entrevistas, questionários e a 

observação in loco. 

10 

20 
22 

50 

332 

ISO 16001

SA 8000

ISO 26000

OHSAS 18001

ISO 14001
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Os estudos de casos são uma estratégia de pesquisa adequada quando é 

necessário estudar o fenômeno empiricamente em seu contexto. 

As evidências coletadas nos estudos de casos podem ser qualitativas, 

quantitativas ou ambas. Os dados qualitativos são úteis para entender a teoria e 

relacionar os dados quantitativos, enquanto que os dados quantitativos podem 

indicar relacionamentos que não podem ser salientados na pesquisa qualitativa 

(EINSENHARDT, 1989; YIN, 2010). 

Para esse estudo foram selecionadas quatro empresas, conforme Quadro 9, 

para a confecção dos estudos de casos, pois segundo Yin (2010) os estudos de 

casos múltiplos permitem que se obtenham conclusões analíticas e, 

consequentemente, contribuam com a análise comparativa e objetivo apresentado 

neste trabalho. Além, de aumentar a validade externa, ajuda a proteger a pesquisa 

do viés do observador (VOSS; TSIKRIKTSIS; FROHLICH, 2002).  

 
 

 
Quadro 9 – Amostra do Estudo de caso 

 
Empresas 1 2 3 4 

Setor 
Energia Serviços Transporte 

Energia, Papel e 
Celulose e 
Siderurgia 

Porte Grande Grande Grande Grande 

Certificações 
ISO 14001 
OHSAS 18001  

ISO 9001 
ISO 14001 
OHSAS 18001 

ISO 9001 
ISO 14001 
OHSAS 18001 

ISO 9001 
ISO 14001 
OHSAS 18001 

Outras 

Certificações 
- ISO/IEC 17025* - - 

Ações de 

Sustentabilidade 

 Ambiental 

 Social 

 Econômico 

 Ambiental 

 Social 

 Econômico 

 Ambiental 

 Social 

 Econômico 

 Ambiental 

 Social 

 Econômico 
Organograma: 

Departamento 

Formal para a 

Área de 

Sustentabilidade 

Gerência de Sustentabilidade 
e Gestão da Marca 

Gerência 
Excelência e 
Sustentabilidade 
Empresarial 
 

Gerência de 
Meio Ambiente 
e 
Sustentabilidade 
> Departamento 
de Sistemas e 
Sustentabilidade 
 

Comitê de 
sustentabilidade 

Organograma: 

Departamento 

Formal ara SGI 

SESMT – Meio Ambiente e 
Segurança e Medicina do 
Trabalho 

QSMA – 
Qualidade, 
Segurança e 
Meio Ambiente 

Departamento 
Sistemas de 
Gestão 
Integrados  

 
HSE – Health 
Safety and 
Environmental 
Protection 

A (Ambiental) E (Econômico) S (Social) 

*a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 é aplicável a laboratórios de calibração e de ensaio (INMETRO, 
2016). 
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Os critérios de seleção dos casos foram: possuir certificações e ter integrado 

pelo menos duas destas durante o processo de implantação, desenvolver ações 

sustentáveis, serem de diferentes setores industriais e estarem dispostas a 

disponibilizar ao pesquisador documentos e acessos a stakeholders chave. A 

unidade de análise das empresas selecionadas são os departamentos de sistemas 

de gestão integrados e/ou sustentabilidade, caso a empresa não tenha formalizado 

algum dos departamentos citados, fica a critério da empresa apresentar o 

departamento responsável pelo assunto e quem será entrevistado. 

Para preservar a identidade das empresas analisadas neste estudo nomeou-

se as empresas de 1 a 4, sendo que entre parênteses apresentou-se a sigla das 

normas que a empresa possui integradamente, sendo ‗Q’ equivalente a Sistema de 

gestão da Qualidade – ISO 9001; ‗A’ para Sistema de Gestão Ambiental – ISO 

14001; ‗SST‘ para Sistema de Saúde e Segurança no Trabalho – OHSAS 18001. 

Resumindo: Empresa 1 (A+SST); Empresa 2 (Q+A+SST); Empresa 3 (Q+A+SST); 

Empresa 4 (Q+A+SST). 

As empresas 1, 3 e 4 foram consideradas, entre outras empresas analisadas, 

pela revista Exame em 2014 como ‗As Melhores Empresas do Brasil em 2014‘. 

Ainda uma das filiais do grupo da empresa recebeu uma menção honrosa da 

Federação das Indústriais do Estado de São Paulo (FIESP) em 2014, durante a 20ª 

edição do Prêmio Mérito Ambiental 2014 – com o projeto Créditos de carbono 

provenientes de áreas restauradas no entorno dos reservatórios da empresa; e a 

Empresa 2 com o projeto Programa de Ecoeficiencia Ambiental e de Processos. 

O prêmio FIESP de Mérito Ambiental reconhece e homenageia as empresas 

industriais, extrativas, manufatureiras ou agroindustriais que se destacaram e 

trouxeram resultados significativos na implementação de projetos ambientais no 

estado de São Paulo (FIESP, 2015). 

Ainda as Empresas 1, 2 e 4 são destaques no Programa Benchmarking, que 

é considerado um selo de sustentabilidade independente, não pertence a uma 

entidade especifica, mas congrega as mais significativas delas em sua comissão 

técnica e grupo de apoiadores. Este programa tem uma metodologia própria e 

exclusiva, certifica, reconhece e compartilha as melhores práticas de 

sustentabilidade adotadas por empresas e instituições brasileiras, identificam 

empresas e gestores que são referência e exemplos a seguir pela excelência de 
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suas práticas (BENCHMARKING BRASIL, 2015). As Empresas 1, 2 e 4 estão entre 

as 172 instituições detentoras das melhores práticas de sustentabilidade do Brasil. 

Os estudos de caso foram realizados em quatro empresas, conforme Quadro 

10. As empresas analisadas possuem certificação ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 

18001 com exceção da Empresa 1 que não possui a certificação ISO 9001. Apesar 

de serem de setores econômicos diferentes, todas integraram os sistemas com o 

intuito de realizar as auditorias unicamente e integrar os processos.  

Os principais elementos a serem investigados no estudo de campo são: 

caracterização da empresa, a estrutura do departamento de sistemas certificáveis, o 

processo de integração e implantação das certificações, desafios e dificuldades de 

manter o SGI, benefícios alcançados com a integração, analisar a relação entre SGI 

e sustentabilidade, ações sustentáveis desenvolvidas por cada empresa, relacionar 

desempenho e implantação dos sistemas certificáveis de gestão integrados e a 

importância da cultura organizacional neste processo. 

A coleta dessas informações para os casos foi feita por meio de visitas em 

cada empresa, entrevistando o responsável pela gestão dos sistemas normativos e 

o gestor da sustentabilidade ou membro designado pela empresa, conforme Quadro 

10. As entrevistas foram gravadas e depois de redigidas foram enviadas para as 

empresas para análise do conteúdo a ser publicado neste trabalho. 

 

Quadro 10 - Dados das entrevistas e dos entrevistados  

 
Empresas Empresa 1 

(A+SST) 
 

Empresa 2 
(Q+A+SST) 

Empresa 3 
(Q+A+SST) 

Empresa 4 
(Q+A+SST) 

Data das 
entrevistas 

Outubro/2014 Dezembro/2014 Novembro/2014 Junho/2015 

Entrevistados  Gerente de 
Recursos 
Humanos 

 Coordenador 
sistemas de 
gestão 

 Engenheiro 
Ambiental – 
Departamento 
Ambiental 

 Engenheiro 
Ambiental -  
Departamento 
Sistemas 
Integrados de 
Gestão  

 

 Coordenador de 
sistemas de 
gestão e estudos 
ambientais 

 RD do 
Departamento 
de sistemas de 
gestão e 
sustentabilidade 
 

 Gerente de 
planejamento 
e processos 
de operações 

 Gerente do 
departamento 
Sistema de 
Segurança e 
Meio 
Ambiente 

 
Duração das 
entrevistas 
(gravadas) 

1 hora 15 
minutos 

3 horas e 45 
minutos (entrevista 
somada a visita 
guiada por toda 
planta industrial) 

1hora 33 minutos 1hora 48 minutos 
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Os instrumentos de coleta de dados foram a observação in loco, análise de 

documentos, entrevistas, procedimentos relativos aos processos de implantaçao e 

entrevistas semi-estruturadas com os gestores, analisados com diferentes 

intensidades, detalhados no Quadro 11. 

Quadro 11 - Fontes de evidência para a investigação do estudo de caso 

 

Baseando-se no modelo teórico proposto pela abordagem bibliométrica, as 

variáveis e constructos foram observados e com isto e com base na revisão da 

literatura, o roteiro de entrevistas está dividido, basicamente, em três seções, 

Quadro 12. A primeira seção visa obter informações gerais das empresas, incluindo 

estrutura organizacional, número de certificações, tempo para obter as certificações. 

A segunda seção buscou entender o processo de integração das certificações, as 

técnicas implantadas, pessoas envolvidas no processo, duração da implantação, 

dificuldades para manter as ações, impacto no desempenho organizacional e a 

influencia dos aspectos da cultura organizacional neste processo. Já a terceira 

seção preocupou-se com as questões referentes à sustentabilidade nas 

organizações, mais especificamente a relação entre o SGI e a sustentabilidade, 

dificuldades e benefícios destas certificações, impacto no desempenho sustentável 

relacionando com o TBL.  

Quadro 12 - Composição do roteiro de entrevista  

 

Blocos de questões 
Asif et al. 

(2010) 

Pinto e 
Figueiredo 

(2010) 

Elaborado 
pelo autor 

Total de 
Questões 

1º Informações gerais da 
empresa 

5 - - 5 

2º Motivação para a integração 
dos Sistemas de Gestão 

6 - - 6 

3º Processo e os resultados da 
integração dos Sistemas de 
Gestão 
 

12 6 9 27 

 

Fonte de evidência Explanação Objetivo 

Entrevistas 2 entrevistas em cada caso 
Fonte de dado primário: para obter 
informações detalhadas sobre o processo 
de integração dos sistemas de gestão. 

Arquivos e 
documentos 
internos 

Manual de gestão; relatórios 
de sustentabilidade; websites; 
revistas e circulares internos. 

Triangulação: arquivos e documentos 
internos fornecem forte evidencia de ações 
gerenciais e situações atuais sobre os 
processos de integração dos sistemas de 
gestão. 

Observação on-site 
Observação das atividades 
operacionais  

Conhecer os processos operacionais da 
empresa e os colaboradores envolvidos.  
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Estas informações foram utilizadas na busca do estabelecimento de uma 

relação entre SGI e desempenho sustentável. 

O roteiro para a entrevista semi-estruturada, APÊNDICE A – PROTOCOLO 

DE ENTREVISTA (ESTUDO DE CASO) é composto pelas questões apresentadas 

por Asif et al. (2010) e Pinto; Figueiredo (2010) cujo intuito das pesquisas foi 

compreender a dinâmica da integração das certificações como um primeiro passo 

para uma gestão eficaz de integração de seus resultados. Ainda busca analisar as 

mudanças sociais, técnicas e comportamentais que acompanham a integração e 

levam à melhoria do desempenho operacional e flexibilidade estratégica. 

Selecionou-se as questões do roteiro apresentado por esses dois autores 

com base no alinhamento do tema da pesquisa e modelo teórico proposto (4.1 Fase 

1: Revisão Sistemática de literatura e proposição do modelo conceitual), outras 

questões foram incluídas com base na revisão de literatura apresentada na seção 2, 

pois auxiliam a operacionalizar os constructos de cultura organizacional 

apresentado. O roteiro final para entrevista semi-estruturada é apresentado no 

Quadro 13. 

Quadro 13 - Composição do roteiro de entrevista 

 
Autores\ Questões Abertas Eliminadas Total 

Asif et al. (2010) 25 2 23 

Pinto e Figueiredo (2010) 9 3 6 

Elaboradas pelo autor 9 - 9 

 
As questões eliminadas não estavam alinhadas diretamente ao tema da 

pesquisa.  
Para a fase de teste do instrumento de pesquisa, dois estudos de casos foram 

realizados com o intuito de testar o roteiro de entrevista e alinhar aos objetivos do 

trabalho. Nessa fase de teste, duas empresas foram selecionadas, uma possui 

apenas a certificação ISO 14001 e o SGQ, sendo o entrevistado coordenador da 

área de sistemas de gestão e sustentabilidade e a outra possui apenas a certificação 

ISO 9001, e o entrevistado é o responsável pela área de qualidade. Ambas 

apresentam ações de sustentabilidade baseadas no TBL. 

Os testes foram realizados no mês de setembro de 2014, sendo o primeiro 

realizado no início do mês e o segundo no final, conforme Quadro 14.  
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Quadro 14 - Teste de protocolo de pesquisa 

 
 Empresas 1º teste  

Empresa 1  
 2º teste  

Empresa 2 

Data das 
entrevistas 

Setembro/2014 Setembro/2014 

   
Setor de 
atividade 

Privada. Promove soluções 
ambientais para resíduos, água e 

esgoto e utilities 
Órgão da administração pública Federal 

Certificações e 
premiações 

ISO 14001, Prêmio Nacional da 
Qualidade, SGQ 

ISO 9001 

Entrevistados  Coordenador sistemas de gestão  Coordenador da área de qualidade 
Duração das 
entrevistas 
(gravadas) 

52 minutos 48 minutos 

 

Para os dois casos foram aplicados o mesmo roteiro de entrevista, durante o 

primeiro teste (Empresa 1) não houve alteração no texto das perguntas, todas foram 

respondidas e interpretadas de acordo com o esperado pelo autor deste trabalho. 

Como sugestão, o entrevistado sugeriu no bloco de questões, intitulado: Processo e 

os resultados da integração dos Sistemas de Gestão, na questão 3. ―Quais 

mudanças ocorrem durante a integração?‖, lembrar ao entrevistado que ele poderia 

citar mudanças positivas ou negativas do processo. Sendo assim, acrescentou-se a 

esta questão o sugerido, alterando a questão final para: 3. ―Quais mudanças 

ocorrem durante a integração? (positivas e/ou negativas)‖. 

Durante o segundo teste (Empresa 2) o entrevistado mencionou que as 

questões estavam claras e objetivas e não sugeriu qualquer tipo de mudança. 

Após os testes do protocolo de coleta de dados, as empresas já selecionadas 

para o estudo de caso foram contactadas e as entrevistas foram realizadas, 

conforme planejado. 

Após a realização das entrevistas, as informações foram transcritas, 

apresentadas aos entrevistados e após com os resultados obtidos os casos foram 

cruzados, comparados e apresentados por meio de tabelas e gráficos e junto com a 

revisão teórica auxiliaram na conclusão deste trabalho, no item 4.2 Fase 2: Estudo 

de Caso. 
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3.3 Análise de Dados secundários 
 

Na análise quantitativa foi possível testar alguns dos objetivos de pesquisa 

como a existência ou não de impacto dos sistemas integrados de gestão no 

desempenho organizacional, não em termos do TBL, mas em termos do 

desempenho segundo indicadores econômicos. Além disso, foi possível investigar o 

efeito da variável setor tanto na implementação de SIG como no desempenho 

organizacional.  

Esta abordagem é caracterizada como empírico-analítico, que segundo  

Martins (2002, p. 34), ―são abordagens que apresentam em comum a utilização de 

técnicas de coleta, tratamento e análise de dados marcadamente quantitativos‖. Este 

tipo de estudo tem forte preocupação com a relação causal entre variáveis. A 

validação da prova científica é buscada através de testes dos instrumentos, graus de 

significância e sistematização das definições operacionais.  

 

3.3.1 Caracterização da amostra e indicadores 
 

Os dados secundários foram extraídos da base de dados da revista Exame 

intitulado de ‗Melhores e Maiores - 2015‘ que apresenta informações contábil -

financeiras de 1.247 grandes empresas brasileiras (APÊNDICE G -  PLANILHA DE 

DADOS SECUNDÁRIOS). 

A ferramenta ‗Maiores e Melhores‘ mostra 26 indicadores para cada empresa, 

de vendas a lucros, de endividamento a patrimônio, de rentabilidade a impostos 

pagos. Também estão incluídos o número de empregados, salários e encargos, 

riqueza criada, exportações e margem de vendas. É possível comparar as empresas 

por todos esses indicadores e examinar o desempenho de seus setores econômicos 

- 21 no total: atacado, autoindústria, bens de capital, bens de consumo, 

comunicação, diversos, eletroeletrônico, energia, farmacêutico, indústria da 

construção, indústria digital, mineração, papel e celulose, produção agropecuária, 

química e petroquímica, serviços, siderurgia e metalurgia, telecomunicações, têxteis, 

transporte e varejo (EXAME, 2015). 

Os dados da ferramenta de ‗Melhores e Maiores‘ abrangem os anos 2011, 

2012, 2013 e 2014. Os levantamentos destes anos são baseados em vendas 

líquidas - calculadas pela diferença aritmética entre o valor das vendas brutas, 
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deduzidas das devoluções e abatimentos, e os impostos sobre vendas (EXAME, 

2015). 

A escolha da utilização deste guia se deu pelo fato de que ele já apresenta o 

resultado da coleta de indicadores por diversos ciclos anuais passados e os mantém 

exposto gratuitamente online.  

Para esta análise foi considerada apenas o ano de 2014, a definição dos 26 

indicadores é apresentada no Quadro 15. 

Quadro 15 - Definições dos indicadores financeiros 

 
Indicador Unidade Definição 

Vendas líquidas (VL) 
US$ 

milhões 

São obtidas subtraindo-se do faturamento total, as devoluções, 
descontos, bonificações, etc. Este índice mede a margem líquida da 
empresa. 

Crescimento das 
Vendas (CV) 

% 
É o crescimento da receita bruta de vendas e serviços em reais, 
descontada a inflação média do exercício social da empresa, medida 
pela variação do IGP-M. 

Lucro Líquido Ajustado 
(LLA) 

US$ 
milhões 

É o lucro liquido ou resultado positivo apresentado na Demonstração 
do Resultado do Exercício, após o reconhecimento dos efeitos da 
perda de poder aquisitivo da moeda utilizada para a mensuração dos 
itens do ativo e do passivo nas demonstrações contábeis. 

Lucro Líquido Legal 
(LLL) 

US$ 
milhões 

É o resultado nominal do exercício, apurado de acordo com as regras 
legais (sem considerar os efeitos da inflação), depois de descontada a 
provisão para o imposto de renda e contribuição social e ajustados os 
juros sobre o capital próprio, considerados como despesas financeiras. 

Patrimônio Líquido 
Legal (PLL) 

US$ 
milhões 

É a soma do capital, das reservas, dos lucros acumulados e dos 
resultados de exercícios futuros menos a soma do capital a 
integralizar, das ações em tesouraria, dos prejuízos acumulados e das 
despesas de variação cambial registradas no ativo diferido, sem 
considerar os efeitos da inflação. 

Patrimônio Líquido 
Ajustado (PLA) 

US$ 
milhões 

É o somatório do capital mais reserva que representa o valor do 
Patrimônio Líquido da empresa, consignado em seu balanço 
patrimonial, após considerados os efeitos da inflação. 

Rentabilidade do 
Patrimônio Ajustada 

(RPA) 
% 

Mede o retorno do investimento aos acionistas em porcentagem. 

Rentabilidade do 
Patrimônio Legal (RPL) 

% 

É a soma do capital, das reservas, dos lucros acumulados e dos 
resultados de exercícios futuros menos a soma do capital a 
integralizar, das ações em tesouraria, dos prejuízos acumulados e das 
despesas de variação cambial registradas no ativo diferido, sem 
considerar os efeitos da inflação. 

Capital Circulante 
Líquido (CCL) 

US$ 
milhões 

É representado pelos recursos de curto prazo disponíveis para 
financiamento das atividades da empresa. É medido pela diferença 
entre o ativo e o passivo circulantes. 

Liquidez Geral (LG) Nº / Índice 
Mede quanto a empresa possui de recursos não aplicados em ativos 
permanentes para cada real de dívida 

Endividamento Geral 
(EG) 

% 

É a soma do passivo circulante, incluindo-se as duplicatas 
descontadas, com o exigível a longo prazo dividida pelo ativo total 
ajustado. 

Endividamento a Longo 
Prazo (ELP) 

% 

É o exigível a longo prazo dividido pelo ativo total ajustado. É um 
indicador importante porque as dívidas a longo prazo são geralmente 
onerosas, o que não ocorre com grande parte das exigibilidades 
incluídas no passivo circulante. 

Riqueza Criada (RC) 
US$ 

milhões 
Representa a contribuição da empresa na formação do produto interno 
bruto (PIB). Nesse cálculo também são considerados os valores 
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recebidos em transferência, como receita financeira e resultado de 
equivalência patrimonial e as depreciações. 

Nº de Empregados 
(EMP) 

Nº 
Número de funcionários da empresa na data de fechamento do 
balanço, normalmente 31 de dezembro. 

Riqueza Criada por 
Empregado (RCE) 

US$ mil 

Representa a contribuição da empresa na formação do produto interno 
bruto (PIB). Nesse cálculo também são considerados os valores 
recebidos em transferência, como receita financeira e resultado de 
equivalência patrimonial e as depreciações. 

Ebitda 
US$ 

milhões 

Em essência, corresponde ao caixa gerado pelos ativos utilizados na 
operação. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization (lucro antes dos juros, impostos sobre o lucro, 
depreciação e amortização). 

Salários e Encargos 
(SE) 

US$ 
milhões 

É o total dos salários mais os encargos sociais proporcionais aos 
salários, tais como férias, 13º salário, contribuições ao INSS etc. Não 
estão incluídas despesas com alimentação, assistência médica, 
transporte e outras que não guardem proporcionalidade com os 
salários. 

Tributos (T) 
US$ 

milhões 

Toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela 
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em 
lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

Margem das Vendas 
(MV) 

% 
Mede o lucro líquido em relação às vendas. É a divisão do lucro líquido 
ajustado em dólares pelas vendas em dólares, em porcentagem. 

Giro (G) Nº / Índice 
É a receita bruta de vendas e serviços em dólares dividida pelo ativo 
total ajustado em dólares. Mede a eficiência operacional da empresa e 
deve ser comparado com a margem de lucro sobre vendas. 

Liquidez Corrente (LC) Nº / Índice 
É o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. 

Total do Ativo (TA) 
US$ 

milhões 
Compreende os bens e os direitos da entidade, expressos em moeda. 

Capital de Giro Próprio 
(CGP) 

US$ 
milhões 

Corresponde ao total de recursos que transitam na organização pelos 
ativos e passivos circulantes, de forma a conduzir as atividades 
operacionais da empresa e pagar os compromissos de curto prazo. 
 

Exportação – Valor 
(EXP) 

US$ 
milhões 

Compreende os preços a serem praticados nas operações de compra 
e de venda de bens e serviços no exterior. 

Exportação - % das 
Vendas (EXPVEN) 

% 
Indicadore que analise a percentagem de produtos e serviços que são 
comercializados no exterior. 

Rentabilidade das 
Vendas (RV) 

% 

Indicador que compara o lucro líquido com o volume de negócios da 
empresa 

Retorno sobre o 
Patrimônio Líquido 

(ROE)* 
% 

Compreende o retorno do investimento para os acionistas. Resulta da 
divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido. É um indicador do tipo 
quanto maior, melhor. 

Retorno sobre o Ativo 
(ROA)* 

% 
Evidencia o retorno conseguido com o dinheiro aplicado pela empresa 
em ativos num determinado período 

 

*Os indicadores ROE e ROA não fazem parte dos indicadores da Revista Exame, mas foram calculados pelo 

autor com base nas informações deste banco de dados. 

Fonte: Adaptado de Assaf Neto (2008) e Exame(2015) 

 

A Figura 8 apresenta as etapas para seleção da amostra final a ser analisada 

estatisticamente. 

Armazenados os dados das 1.247 empresas, buscou-se identificar se as 

empresas tinham certificações e quais eram as certificações vigentes. Esta busca foi 
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realizada por meio de análise dos websites das empresas, documentos online e em 

alguns casos envio de e-mails com o questionamento. 

Após identificar quais empresas tinham certificações e quais eram as 

certificações, selecionou-se a amostra e dividiu-se em dois grupos para melhor 

analise e comparação dos resultados estatísticos. 

A amostra foi dividida em dois grupos:  

 Grupo Análise: Empresas que tenham todas as certificações ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 16001, OHSAS 18001 e SA 8000, o critério 

selecionado foi: as empresas precisam ter pelo menos as certificações: 

ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. 

 Grupo Espelho: Composto por empresas com mesmas características 

do grupo de análise (em termos de porte e setor), mas sem nenhum 

tipo de certificação 

Observou-se que muitas empresas, setores e indicadores não apresentavam 

todas as informações, ou seja, havia muitos missing, assim optou-se por estabelecer 

que se houvessem ≤ 5 indicadores sem dados (de um total de 26) estes seriam 

substituídos pela mediana do período e as empresas e indicadores pertenceriam a 

amostra, caso contrário, seriam excluídos. Por conta do critério, muitas empresas e 

indicadores foram eliminados da amostra, conforme apresentado na Figura 8. 
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*Excluindo as empresas que possuíam missings alguns setores foram eliminados da amostra 

**Os indicadores ROA e ROE não fazem do banco de dados da Revista Exame, mas foi calculado 
pelo autor com base nas informações do banco de dados 

 
Figura 8 - Etapas da análise dos dados secundários 

 
Os indicadores com missings ≤ 5 são apresentados no Tabela 1 e após a 

identificação, foram substituídos pela mediana do período. 
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Tabela 1 -  Missings por indicador na Amostra 

 

 
Após eliminar os missings, a base de dados foi finalizada e completada para 

posteriores análises estatísticas. As análises estatísticas foram realizadas na 

amostra, cuja quantidade de empresas analisadas é maior do que 250. A amostra 

contém dois grupos ambos com mais de 120 empresas cada.  

  

 
 
3.3.2 Análise dos dados 

 

Os dados foram trabalhados e as análises estatísticas dos dados foram 

realizadas utilizando-se o software MINITAB 17®.  

Para as análises estatísticas no software MINITAB 17® os dados coletados 

foram importados para o Microsoft Excel, foram trabalhados e utilizou-se variáveis 

dummies para diferenciar os grupos das amostras, assim: Grupos de Análise = 1  e 

Grupo Espelho = 0, conforme Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

Amostra Grupo Análise Grupo Espelho

Indicadores

1 Vendas Líquidas (USD milhões) 0 0

2 Lucro Líquido Ajustado (USD milhões) 0 0

3 Lucro Líquido Legal (USD milhões) 1 0

4 Patrimônio Líquido Ajustado (USD milhões) 0 0

5 Patrimônio Líquido Legal (USD milhões) 2 0

6 Capital Circulante Líquido (USD milhões) 0 0

7 Liquidez Geral (Nº Índice) 0 0

8 Endividamento Geral (%) 0 0

9 Endividamento a Longo Prazo (%) 1 1

10 Margem das Vendas (%) 3 1

11 Giro (Nº Índice) 1 0

12 Liquidez Corrente (Nº Índice) 0 0

13 Total do Ativo (USD milhões) 0 0

#missing*

*missings  foram substituidos pela mediana do periodo
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Tabela 2 -  SGI e Setores codificado como variável dummy 

 

 

Assim, a análise descritiva da amostra foi realizada com os grupos, referente 

aos dados de 2014 e é apresentada no item Fase 3: Análise de dados secundários. 

Realizadas as análises descritivas por meio o software MINITAB 17®, optou-

se por analisar o comportamento das empresas nos diferentes setores. Para isto, as 

empresas, antes analisadas por indicadores, foram separadas nos setores a que 

pertencem, sendo para esta etapa além de agrupar as empresas por setores, 

selecionou-se apenas os setores com mais de 15 empresas, como mostra o Quadro 

16. 

Em relação a amostra, dos 21 setores da base de dados original da Revista 

Exame (2015), quatro setores foram excluídos da amostra: comunicação, 

farmacêutico, telecomunicações e têxteis, por haver muitos missings. Dos 17 setores 

que compõem a amostra, quando se aplicou um filtro eliminando os setores com 

quantidade ≤ 15 empresas restaramm 6 setores para análise: Energia, Indústria da 

Construção, Química e Petroquímica, Serviços, Siderurgia e Metalurgia e 

Transportes. A quantidade de empresas dos 6 setores selecionados representa 

aproximadamente 67 % da amostra de 253 empresas.   

Com esta amostra, por setores, foram realizadas análises descritivas e testes 

de normalidade para cada indicador, utilizando o software MINITAB 17®, os 

resultados são apresentados nos ANEXOS de A até H. 

 

 

 

SGI D1 D2 n %

Grupo Análise 1 0 124 49%

Grupo Espelho 0 1 129 51%

Setores D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 n %

Atacado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3%

Autoindustria 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4%

Bens de Capital 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4%

Bens de consumo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4%

Diversos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0%

Eletroeletronico 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3%

Energia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 23%

Industria da Construção 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 11%

Industria Digital 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3%

Mineracao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 3%

Papel e Celulose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 2%

Producao Agropecuaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 4%

Quimica e Petroquimica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 30 12%

Servicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 8%

Siderurgia e Metalurgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17 7%

Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17 7%

Varejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2%
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Quadro 16 - Quantidade de empresas por setor na amostra 

 

 
Os estudos para desenvolver técnicas para detectar desvios da normalidade 

foram iniciados por Pearson (1895), que trabalhou sobre os coeficientes de 

assimetria e de curtose  (ALTHOUSE; WARE; FERRON, 1998). Testes de 

normalidade se concentram em entender como seus valores de assimetria e curtose, 

distribuição ou função característica, se comportam (RAZALI; WAH; SCIENCES, 

2011). 

O software MINITAB 17® realiza o teste de normalidade de Anderson-Darling 

(Anderson-Darling Test), de acordo com (SCHOLZ; STEPHENS, 1987), que testa a 

homogeneidade das amostras. As estatísticas do teste baseiam-se essencialmente 

em uma soma duplamente ponderada das diferenças ao quadrado integradas entre 

as funções de distribuição empíricas das amostras individuais e a da amostra 

coletiva. Uma ponderação ajusta para os possivelmente diferentes tamanhos de 

Setores #

Atacado 8

Autoindustria 11

Bens de Capital 9

Bens de consumo 11

Diversos 1

Eletroeletronico 8

Energia 59

Industria da Construção 28

Industria Digital 7

Mineracao 7

Papel e Celulose 6

Producao Agropecuaria 10

Quimica e Petroquimica 30

Servicos 19

Siderurgia e Metalurgia 17

Transportes 17

Varejo 5

Amostra 

Grupo Análise: Todas as normas

Grupo Espelho: Sem normas

n= 253
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amostra, eo outro está dentro da integração colocando mais peso sobre as 

diferenças cauda das distribuições comparados (SCHOLZ; STEPHENS, 1987). 

Realizados os testes de normalidades na amostra, caso a amostra não tenha 

apresentado normalidade na distribuição dos dados, testes não paramétricos, como 

teste de mediana de mood foi aplicado. O teste de mediana de mood (Mood Median 

Test) utilizando o software MINITAB 17®, utilizado para determinar se as medianas 

de dois ou mais grupos são diferentes (MINITAB, 2016). Este teste não requer que 

as populações apresentem distribuição normal, dado que as variáveis analisadas 

não apresentaram distribuição normal. 

Os resultados dos testes serão apresentados no item 4.3.1 Estatística 

Descritiva . 

 

3.3.3 Modelo Estrutural 
 

Com base nos dados coletados, após realizados os testes estatísticos 

utilizou-se do software Smart PLS 2.0 para modelar as equações estruturais 

(Structural Equation Modeling – SEM) para validar parcialmente o modelo teórico. 

O modelo teórico simplicado para análise quantitativa só permite analisar se 

os sistemas de gestão integrados (grupo de análise versus grupo de controle) 

impactam significativa e positivamente no desempenho organizacional, mas não em 

termos do TBL, mas em termos do desempenho segundo indicadores econômicos. 

Além disso, a variável cultura organizacional não faz parte do modelo, pois não há 

informações na base de dados investigada que nos permita inferir sobre essa 

variável. O modelo simplificado é apresentado na Figura 9. 
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Figura 9 -  Modelo de Equações Estruturais para a amostra  

 

As variáveis SGI e Setores são nominais, enquanto as variáveis que 

representam o desempenho econômico são contínuas e foram desdobradas em 

retorno, crescimento, lucratividade, endividamento e patrimônio. A variáveis SGI e 

Setores foram operacionalizadas como variáveis dummy, de acordo com Flak e 

Miller (1992), portanto, um valor igual a 1 foi atribuído para as empresas com SGI e 

0 para as empresas que não possuem SGI; ainda para Setores o valor de 1 foi 

atribuído para as empresas de um setor enquanto que 0 para as demais empresas 

que não pertenciam ao setor selecionado.  
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A amostra foi constituída de dois grupos, o grupo de análise, com empresas 

que tem SGI, e um grupo espelho, com empresas de mesmo porte e setor, mas que 

não tem SGI. 

Os dados foram analisados de acordo com sua distribuição de frequência, 

estatísticas descritivas e análises bivariadas (tabelas e correlações), e o modelo 

completo foi avaliado utilizando o Partial Least Squares Path Modeling (PLS-PM). 

O PLS-PM foi considerado o método mais adequado por várias razões. 

Primeiro, foi possível incorporar variáveis nominais para o modelo estrutural, como 

foi o caso das variáveis SGI e Setores. Em segundo lugar, foi possível incorporar 

variáveis medidas por meio dos indicadores formativos, como foi o caso para SGI, 

além das variáveis contínuas que representam desempenho econômico: Retorno, 

Crescimento, Lucrativadade, Endividamento e Patrimônio. Finalmente, isto não 

depende nem da normalidade das variáveis (como no caso do LISREL) nem da 

normalidade dos resíduos, porque as probabilidades de significância foram 

estimadas pelo bootstrap (HENSELER et al, 2009;TENENHAUS et al., 2005). 

Os significados foram estimados por inicializar diretamente sobre o software 

SmartPLS 2.0, usando 1000 resamplings (TENENHAUS et al., 2005). 

Ainda, os modelos podem ser reflexivos ou formativos e a diferença é 

representada pela direção da seta dos constructos para as variáveis e vice-versa 

(Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Exemplos de Modelos Formativos e Reflexivos 
Fonte: Adaptado de  Brei e Liberali Neto (2006) 

 
 

No modelo formativo, espera-se que as variações nos itens causem 

mudanças no constructo ao qual eles estão vinculados, enquanto que para um 

modelo reflexivo, a direção de causalidade vai do constructo para seus indicadores, 

Formativos                                             Reflexivos 
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assim, mudanças no constructo causam mudanças nos itens (BREI; LIBERALI 

NETO, 2006). 

Para as Amostras 1 e 2 testou-se um modelo para analisar o comportamento 

das variáveis, os constructos e suas influencias estatísticas, bem como analisar a 

direção e a significância dos constructos e das variáveis para o modelo proposto. Os 

resultados obtidos serão apresentados no 4.3.3 Modelo de Equações Estruturais . 

 

Para processo de análise do modelo são seguidas as etapas: 

1. Preparação dos dados de entrada: os dados da planilha Excel foram 

salvos no formato .csv (comma-separated values); 

2. Importação dos dados no software SmartPLS 2.0 (RINGLE; WENDE; 

WILL, 2005): o arquivo no formato .csv com os os dados a serem 

aplicados no modelo são importados; 

3.  Avaliação do modelo de mensuração 

i. A confiabilidade dos constructos reflexivos é dada pelo alfa de 

Cronbach (α) que proporciona uma estimativa da confiabilidade 

baseada nas intercorrelações dos indicadores que medem o 

constructo. Valores de carga padronizada acima de 0,70 conferem 

pronta confiabilidade aos constructos, enquanto valores inferiores a 

0,40 devem ser eliminados (HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 

2009; HAIR et al., 2010). 

ii. A validade dos constructos reflexivos, aponta que o conjunto de 

indicadores analisado representa unicamente o mesmo constructo e 

é mensiarada pela variância média extraída (AVE – Average 

Variance Extracted), um valor de 0,50 indica validade convergente 

suficiente, indicando que a variável latente é capaz de explicar mais 

de 50% da variância e suas variáveis mensuráveis (HENSELER; 

RINGLE; SINKOVICS, 2009; HAIR et al., 2010; BARROSO; 

CARRION; ROLDAN, 2010) 

iii. Validação dos constructos formativos: a validade do constructo 

pode ser feito por meio da teoria ou análises estatísticas, como por 

exemplo, avaliando a significância estatística dos coeficientes de 

regressão dos indicadores em relação a seus respectivos 

constructos  (HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 2009). 
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4. Avaliação do modelo estrutural: no PLS a variância explicada das 

variáveis endógenas (R2) e o nível de significância dos coeficientes de 

caminho (ȡ) (BARROSO; CARRION; ROLDAN, 2010).  

Quanto maior o valor de R2, maior o poder explanatório da equação de 

regressão e, portanto, maior o poder de predição da variável endógena 

(HAIR et al., 2010). De acordo com Chin (1998), valores de R2 de 0,19, 

0,33 e 0,67 denotam poder explicativo, respectivamente, baixo, moderado 

e substancial em modelos PLS-PM. 

Os coeficientes de caminho (β) do modelo estrutural representam os 

coeficientes padronizados resultantes da regressão de mínimos 

quadrados ordinários (HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 2009; GÖTZ; 

LIEHR-GOBBERS; KRAFFT, 2010). A significância dos coeficientes 

estimados pode ser testada por meio de um processo de amostragem 

denominado bootstrapping, o qual estabelece estimativas para o modelo 

em função de um grande número de amostras aleatórias geradas com 

base na amostra inicial (HAIR et al., 2010). Como resultado do processo 

de bootstrapping são determinados os valores t, os quais, por intermédio 

dos seus respectivos valores p obtidos da distribuição t de Student, estão 

associados à significância de cada coeficiente de caminho do modelo, ou 

seja, de acordo com o valor de t pode-se definir se os coeficientes obtidos 

são significantes. 

5. Verificação das hipóteses: A verificação das hipóteses foi realizada com 

base nos coeficientes de caminho (β) do modelo. 

A hipótese nula (H0) é que o coeficiente seja igual a zero. A hipótese 

alternativa (H1) é que o coeficiente seja diferente de zero. 
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4. RESULTADOS DA PESQUISA  

 
4.1 Fase 1: Revisão Sistemática de literatura e proposição do modelo conceitual 
 

Analisando, primeiramente a quantidade de publicações sobre a norma ISO 

14001 ao longo do período em análise, destacam-se os anos de 2008, 2009, 2011 e 

2012, como mostra a Figura 11.  As publicações do ano de 2008 estão voltadas aos 

temas: sistemas de gestão integrados, com foco nos sistemas de gestão da 

qualidade e sistemas de gestão ambiental; estudos sobre a certificação ISO 14.000 

com ênfase na análise de desempenho desta norma. 

Em 2009 os temas das publicações estão voltados para os benefícios da 

certificação ISO 14.001; interação de ações de responsabilidade social com as 

responsabilidades ambientais; estudos dos indicadores de desempenho ambiental 

na manufatura; Life Cycle Assessment. 

Os temas de 2011 relacionam a norma ISO 14.000 com a sustentabilidade; 

benefícios da certificaçāo ISO 14.001; Life Cycle Assessment; Cadeia de 

Suprimentos Verde. 

As publicações sobre OHSAS 18001 na amostra inicaram a partir de 2002, 

apresentando pico de publicações em 2009, 2010 e 2012, cujos temas abordados 

foram a integração e a relação da OHSAS 18001 com as outras certificações como a 

ISO 9001, ISO 14001 e SA 8000, destacando principalmente a interação da ISO 

9001 e ISO 14001 com a OHSAS 18001. Outros estudos de 2010 englobam a 

relação entre a certificação e a manufatura verde e ferramentas da qualidade (kaizen 

e kanban). 
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Figura 11 - Publicações por ano 

Os picos de publicações para a certificação ISO 16001 iniciaram no ano de 

2005 e os anos com mais de uma publicação foram 2011, 2012 e 2013 analisando a 

aplicação da norma em diferentes setores econômicos. 

A partir de 2003 iniciaram-se publicações sobre SA 8000 com picos de 

publicação nos anos de 2008 e 2009. Os temas dos artigos em 2008 e 2009 foram a 

integração da SA 8000 com outras normas como a ISO 9001, ISO 14001 e a 

OHSAS 18001, as ferramentas de análise da responsabilidade social em diferentes 

setores.  

As publicações sobre ISO 26000 ganharam destaque a partir de 2006 e os 

dois anos com mais publicações, de acordo com a amostra, foram os anos de 2011 

e 2012. Em 2011 os temas de pesquisa foram publicações, analisando ou aplicando 

os indicadores do GRI, desenvolvimento de ações de responsabilidade social em 

pequenas e médias empresas. Já em 2012 analisou-se a influência dos stakeholders 
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na implantação de ações de responsabilidade social e a importância da integração 

dessas ações nos processos organizacionais. 

É possível verificar que apresentam uma leve tendência de crescimento, destacando 

o ano de 2012 com maior quantidade de publicações em todos os temas analisados. 

 

4.1.1 A Busca: ISO 14000* 

 
Iniciando as análises pela certificação ISO 14001, APÊNDICE B – 

PUBLICAÇÕES POR PERIÓDICO – ISO 14001, apresenta os periódicos apontados 

na amostra e o numero de publicações em cada um deles. 

O periódico com maior quantidade de publicações é o Journal of Cleaner 

Production, que é considerado transdisciplinar, internacional para o intercâmbio de 

conceitos de informação e pesquisa, políticas e tecnologias concebidas para ajudar 

a garantir o progresso no sentido de tornar as sociedades e regiões mais 

sustentáveis. Destina-se também a incentivar a inovação e a criatividade, novos 

produtos, e a implementação de novas estruturas mais limpas, sistemas, processos, 

produtos e serviços. Seguido pelo Journal of Environmental Management uma 

revista que apresenta pesquisas sobre o meio ambiente, tanto natural quanto 

artificial.  

A Figura 12 apresenta os 15 artigos mais citados e também que apresentam 

mais de 50 citações sobre o tema analisado. Bansal e Bogner (2002) apresentam a 

ISO 14001 como uma decisão econômica para implantação em instituições. Para 

Delmas (2001) o estudo teve como intuito verificar a influência dos stakeholders e as 

vantagens competitivas na implantação da ISO 14001. 

Boiral (2007) estuda as corporações verdes certificadas com ISO 14001. 

(Christmann e Taylor, 2006) analisam a ISO 14001 e as regulamentações 

ambientais internacionais. O autor Hillary (2004) avalia a implantação da ISO 14001 

em pequenas empresas. Nakamura, Takahashi e Vertinsky (2001) realizaram 

estudos em empresas japonesas, buscando identificar os motivos para a 

implantação da certificação. 

Um estudo sobre a importância da ISO 14001 foi realizado por Jiang e 

Bansal, (2003), enquanto que a relação da certificação com programas de redução 

de resíduos poluentes foram analisados por (KITAZAWA; SARKIS, 2000). 
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Bansal e Hunter (2003) identificaram estratégias para adoção da ISO 14001, 

já Potoski e Prakash (2005) relacionaram a certificação com desempenho 

organizacional. 

 
 

 
 

Figura 12 - Os 15 autores com mais de 50 citações 

 

  Os autores Corbett e Kirsch (2001) analisaram a difusão internacional da ISO 

14001. Sarkis (1998) avaliou a consciência ambiental das organizações por meio de 

praticas de negócios. King, Lenox e Terlaak (2005) estudaram a ISO 14001 e a ISO 

9001 como estratégia competitiva. King e Lenox (2001) realizaram uma investigação 

sobre a lean production e o desempenho ambiental das empresas. 

Melnyk, Sroufe e Calantone (2003) analisaram o impacto da ISO 14001 no 

desempenho corporativo e ambiental. 
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Figura 13 - Rede de relacionamento entre os artigos da amostra e suas referências. 

Nota: Os círculos representam os artigos da amostra inicial e os quadrados suas referências que 

foram citadas pelo menos três vezes. 

 

Na busca por identificar as bases teóricas sobre as quais a amostra de 

publicações foi desenvolvida, construiu-se uma rede de relacionamento entre os 

artigos da amostra e suas referências. O resultado dessa primeira análise está 

demonstrado na Figura 13. Há uma concentração clara em torno de referências 

específicas, pode-se observar que seis delas são destacadas e se aglomeram sendo 

que duas foram compartilhadas simultaneamente por um artigo da amostra, 

revelando certa influência nos trabalhos da área. Essas referências correspondem 

aos trabalhos de Anton, Deltas e Khanna (2004); Helland (1998); Klassen e Whybark 

(1999); Li et al., (2010); Pan (2003); Yiridoe et al. (2003). 

Klassen e Whybark (1999) apresentam um estudo sobre o gerenciamento 

ambiental em operações com enfoque em tecnologias ambientais, sendo 

referenciado por seis artigos da amostra; Li et al. (2010) apresenta um estudo sobre 

as tecnologias verdes e foi referenciado também por um artigo da amostra. 

Pan (2003) estuda os fatores motivacionais para a implantação da ISO 14001 

e ISO 9001 e os artigos que cita este autor tratam de temas sobre benefícios, 

sucesso, modelos de difusão e implantação da certificação ISO 14001. 
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Helland (1998) analisa as normas de controle de poluição e inspeções 

ambientais, aplicando um estudo de caso. Assim os artigos que o referencia tratam 

do tema abordando a metodologia de estudo de caso em diferentes países como 

Canadá, Japão e Libano. O artigo de Yiridoe et al. (2003) apresentam um estudo em 

empresas canadenses sobre a implantação do sistema de gestão ambiental e a 

certificação ISO 14001. 

Anton (2004) apresenta um estudo sobre os incentivos à implantação da 

norma e as implicações no desempenho ambiental das empresas, assim os artigos 

que o referencia apresentam os instrumentos, benefícios, motivações, desempenho 

entre outros fatores da implantação da certificação ISO 14001. 

A rede de palavras-chaves do artigo da amostra, Figura 14, sugere quatro 

agrupamentos distintos: 

 Núcleo de qualidade: engloba expressões: gestão da qualidade, ISO 9000, 

qualidade; 

 Núcleo de normas: apresenta palavras como: normas e sistemas. 

 Núcleo ambiental: apresenta um relacionamento de palavras envolvidas com 

a gestão ambiental, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável; 

 Núcleo de desempenho: gerado a partir do relacionamento de termos que 

remetem às áreas de estratégia, desempenho, vantagens competitivas, 

desempenho financeiro. 
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Figura 14 - Rede de co-ocorrência de palavras-chave. 

Nota: Os quadrados representam as palavras-chave dos artigos da amostra que foram citados 

conjuntamente pelo menos cinco vezes. A espessura das linhas representa a intensidade dos 

vínculos entre o par de palavras-chave. 

 

Com relação a busca considerando as normas OHSAS 18001, ISO 16001, 

ISO 26000 e SA 8000, devido a quantidade de artigos, tornou-se inviável gerar 

qualquer tipo de rede nos softwares como os apresentados na busca ISO 14001. 

Por isso, optou-se por realizar uma análise de conteúdo, apresentando os temas 

abordados pelos autores com pelo menos duas citações no período analisado. 

Analisando o escopo dos trabalhos que integraram outros sistemas de gestão 

certificáveis, nota-se na Figura 15 que as normas que foram consideradas nos 

estudos, com maior frequência foi a ISO 9001 e ISO 14001, seguido pela integração 

da  ISO 9001, ISO 14001 e a OHSAS 18001, depois sugere-se integrar a ISO 14001 

e a ISO 2600, e por fim a ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000, as 

demais representam cada uma apenas 2% do total analisado. Isso auxiliou a 

identificação das normas certificáveis que fariam parte do escopo desta pesquisa.  
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Figura 15 - Frequência de certificações integradas 

 

Com base nisso, selecionou-se as normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001, ISO 26000 e SA 8000 pela frequência de estudos. Entretanto, a ISO 26000 

não é uma norma passível de certificação e a ISO 16001 é certificável, por isso, ela 

foi selecionada e como recorte da pesquisa. 

 

4.1.2 A Busca: OHSAS 18000* 
 

Essa busca analisou 50 artigos e a distribuição destas publicações ao longo 

dos anos é apresentada na Figura 16. O pico de publicação ocorre em 2010 e 

apresentam estudos sobre a relação entre a certificação e a manufatura verde e 

ferramentas da qualidade (kaizen e kanban). 
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Figura 16 - Publicações por ano 

 

O periódico que mais se destaca nesta busca em quantidade de publicações 

também é o Journal of Cleaner Production, período multidisciplinar e o Safety 

Science também multidisciplinar, porém com escopo voltado para a investigação na 

ciência e tecnologia da segurança humana, como apresentado na no APÊNDICE C 

– PUBLICAÇÕES POR PERIÓDICO – OHSAS 18001.  

A Tabela 3 apresenta os artigos que foram citados pelo menos duas vezes e 

a média de citações por ano. 

Seguindo a Tabela 3 em ordem decrescente dos mais citados os autores Tsai 

e Chou (2009) apresentam um estudo sobre como as certificações ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001 e SA 8000 podem oferecer vantagens competitivas para as 

pequenas e medias empresas. Já para Jørgensen, Remmen e Mellado (2006) o 

objetivo foi analisar o SGI (JONKER; KARAPETROVIC, 2004) (ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001 e SA 8000) e a influência da cultura organizacional na 

melhoria contínua, analisando empresas dinamarquesas e espanholas. Ainda, 

Salomone (2008) analisa as motivações das empresas em implantar SGI (ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000), os obstáculos e as pressões externas. Os 

autores Karapetrovic e Casadesús (2009) e Karapetrovic e Jonker (2003) criaram 

métodos e etapas para a implantação integrada das certificações (ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001, ISO 27001 e SA 8000). 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Publicações por ano 3 2 0 1 1 4 6 7 9 6 7 4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



91 
 

Tabela 3 - Citações dos artigos por autor 

Autores 
Total de 
citações 

Média por 
ano 

Tsai, W.H.; Chou, W.C.(2009) 58 11.60 

Jorgensen, T.H.; Remmen, A.; Mellado, M.D. (2006) 41 5.12 

Zeng, S. X.; Shi, Jonathan J.; Lou, G. X. (2007) 35 5.00 

Salomone, R.(2008) 33 5.50 

Karapetrovic, S.; Casadesus, M.(2009) 22 4.40 

Karapetrovic, S; Jonker, J. (2003) 22 2.00 

Matias, J.C.D.; Coelho, D.A. (2002) 22 1.83 

Zeng, S. X.; Tam, Vivian W. Y.; Tam, C. M.(2008) 18 3.00 

Jorgensen, T.H.(2008) 18 3.00 

Wilkinson, G.; Dale, B.G.(2002) 16 1.33 

Vinodkumar, M. N.; Bhasi, M.(2011) 10 3.33 

Chang, J. I.; Liang, C.(2009) 10 2.00 

Chen, C.Y.; Wu, G.S.; Chuang, K.J.; Ma, C.M.(2009) 7 1.40 

Santos, G.; Mendes, F.; Barbosa, J.(2011) 6 2.00 

Hohnen, P.; Hasle, P.(2011) 6 2.00 

Celik, M.(2009) 6 1.20 

Pun, K.F.; Hui, I.K.(2002) 6 0.50 

Caroly, S.; Coutarel, F.; Landry, A.; Mary-Cheray, I.(2010) 5 1.25 

Zivkovic, N.; Mijatovic, I.; Janicijevic, I.; Kudumovic, M.(2010) 5 1.25 

Lee, T.Z.; Wu, C.H.;Hong, C.W.(2007) 5 0.71 

Pheng, L.S.; Pong, C.Y.(2003) 5 0.45 

Kadir, A.; Razman, M.R.; Kadaruddin, A.; Jamaluddin, Md.J.; Azahan, 
A.; Lukman, Z. M.(2011) 

2 0.67 

Li, C.; Liu, Fei; Tan, X.; Du, Y.(2010) 2 0.50 

Zeng, S.X.; Tam, V.W.Y.; Le, K.N.(2010) 2 0.50 

Qiang, C.; Chow, W.K.(2007) 2 0.29 

 

 Zeng, Shi e Lou (2007) analisaram as etapas do processo de implantação da 

integração das normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. Matias e Coelho 

(2002) apresentam um estudo sobre as vantagens e desvantagens da integração 

das certificações ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. Enquanto que Jørgensen, 

(2008) enfatiza que a integração dessas normas pode promover o desenvolvimento 

sustentável e Celik (2009) estudou a motivação das empresas para implantar as três 

certificações. 

Já Wilkinson e Dale (2002) apresentam um modelo de integração das normas 

ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. Ainda, Zeng; Tam e Tam (2008) aplicam um 

estudo sobre a implantação da ISO 9001 e OHSAS 18001 no setor da construção 

civil. Chang e Liang (2009) aplicaram o método AHP na analise de empresas 

certificadas. 

Os autores Vinodkumar e Bhasi (2011) analisaram a relação da implantação 

do sistema de segurança e saúde no trabalho em indústrias químicas. Chen et al., 
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(2009) verificaram o desempenho de empresas localizadas em Taiwan quando 

implantada a certificação OHSAS 18001. Os autores Pun e Hui (2002) estudaram 

um sistema de segurança e saúde no trabalho baseado na qualidade e a relação 

com a ISO 14001.  

Hohnen e Hasle, (2011) realizaram um estudo de campo avaliando o 

desempenho das empresas dinamarquesas certificadas com OHSAS 18001. 

A aplicação do método Kaizen e kanban como ferramentas de melhoria continua 

para os sistemas de segurança e saúde no trabalho, foram estudadas por Caroly et 

al.(2010). Tsai et al., (2011) analisou a importância do clima organizacional na 

satisfação dos envolvidos durante a implantação da OHSAS 18001. 

Zivkovic; Mijatovic; Janicijevic e Kudumovic (2010) avaliou a relação entre a 

implantação das certificações ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 com a área de 

P&D. 

As pequenas e médias empresas foram estudadas por Santos, Mendes e 

Barbosa, (2011) analisando a implantação das certificações ISO 9001, ISO 14001 e 

OHSAS 18001, as dificuldades, benefícios e os processos de integração das 

certificações. Pheng e Pong (2003) estudaram a compatibilidade da integração das 

normas ISO 9001 e OHSAS 18001, aplicando um estudo de campo em empresas 

localizadas em Singapura. Já Qiang e Chow (2007) aplicou um estudo de campo em 

indústrias chinesas com certificação OHSAS 18001. 

LI et al.(2010) analisou a implantação e a relação entre as normas ISO 14001 

e OHSAS 18001 com a green manufaturing.  Por fim, Zeng, Tam e Le, (2010) 

estudaram aplicação da ferramenta da qualidade FMEA durante a implantação do 

SGI em indústrias chinesas. 

Analisando a Figura 17 nota-se que muitos artigos da amostra ao longo dos 

anos perderam a quantidade de citações, entretanto, alguns autores como: 

Granerud e Rocha, (2011); Salomone (2008); Santos, Mendes e Barbosa (2011); 

Tint, Paas e Reinhold (2010); Vinodkumar e Bhasi (2011) apresentam uma 

tendência de aumento de citações. 
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Figura 17 - Autores com mais de uma citação 

 
 

 

4.1.3 A Busca: ISO 16000* 
 

A distribuição das 20 publicações ao longo dos anos é apresentada na Figura 

18. Os picos de publicações para a certificação ISO 16001 iniciaram no ano de 2005 

e os anos com mais de uma publicação foram 2011, 2012 e 2013 analisando a 

aplicação da norma em diferentes setores econômicos. 
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Figura 18 - Publicações por ano 

 

Analisando os artigos encontrados sobre ISO 16001, os periódicos das 

publicações são apresentados no APÊNDICE D – PUBLICAÇÕES POR 

PERIÓDICO – ISO 16001.  

Nota-se que não há um destaque de publicações em algum dos periódicos, 

todos apresentam a mesma quantidade de artigos, havendo uma homogeneidade. 

Em relação às citações dos artigos da amostra, a Tabela 4 apresenta os 

autores com mais de duas citações. 

Tabela 4 - Citações dos artigos por autor 

 

 

 

Os trabalhos de Wei et al., (2012); Yrieix et al. (2010) apresentam uma 

pesquisa que busca a análise de emissão de poluentes pelas empresas, assim 

como  Buratti, Mariani e Moretti (2011) avaliam a qualidade do ar em um escritório. 

Os autores Horn et al. (2005) analisam a emissão de odores em empresas alemãs. 

Nota-se que nenhum dos trabalhos da amostra apresenta estudos voltados 

para analise e aplicação de indicadores de desempenho e a integração de outros 

sistemas certificáveis de gestão. 
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Figura 19 - Autores com mais de uma citação 

 
Os autores Castka e Balzarova (2008), de acordo com a Figura 19, 

apresentam um artigo publicado em 2008 e que continua sendo citado ao longo dos 

anos. 

 

4.1.4 A Busca: SA 8000* 
 

Com base nos 20 artigos dessa amostra, a partir de 2006 nota-se uma ligeira 

tendência no aumento de publicações sobre o tema, conforme Figura 20. Os picos 

de publicação nos anos de 2008 e 2009. Os temas dos artigos em 2008 e 2009 

foram a integração da SA 8000 com outras normas como a ISO 9001, ISO 14001 e a 

OHSAS 18001, as ferramentas de análise da responsabilidade social em diferentes 

setores.  

 

Figura 20 - Publicações por ano 
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Em relação à busca, por identificar os artigos sobre SA 8000, os principais 

periódicos da amostra, são apresentados no APÊNDICE E – PUBLICAÇÕES POR 

PERIÓDICO – SA 8000. 

Os periódicos que se destacam nessa amostra por apresentar 4 artigos sobre 

o tema é o Journal of Cleaner Production, seguido por 3 publicações do periódico 

Journal of Business Ethics. 

Enquanto que Journal of Business Ethics publica apenas artigos de uma 

ampla variedade de perspectivas metodológicas e disciplinares sobre aspectos 

éticos relacionados aos negócios que trazem algo novo ou exclusivo para o discurso 

em seu campo. Contribuintes examinar aspectos morais dos sistemas de produção, 

consumo, marketing, publicidade, contabilidade social e econômica, as relações de 

trabalho, relações públicas e comportamento organizacional. A fim de promover um 

diálogo entre os vários grupos interessados, tanto quanto possível, os documentos 

são apresentados em um estilo relativamente livre de jargões especialista. 

Os autores que mais se destacam em número de citações são apresentados 

na Tabela 5. 

Tabela 5  - Citações dos artigos por autor 
  

Autores Total de citações Média por ano 

Tsai, W.H.; Chou, W.C.(2009) 58 11.60 

Gilbert, D.U.; Rasche, A.(2007) 41 5.86 

Jorgensen, T.H.; Remmen, A.; Mellado, M.D.(2006) 41 5.12 

Salomone, R.(2008) 33 5.50 

Reynolds, M.; Yuthas, K.(2008) 25 4.17 

Karapetrovic, S.; Casadesus, M.(2009) 22 4.40 

Karapetrovic, S.; Jonker, J.(2003) 22 2.00 

Ciliberti, F.; Pontrandolfo, P.; Scozzi, B.(2008) 18 3.00 

Rasche, A.(2009) 13 2.60 

Ciliberti, F.; de Groot, G.; de Haan, J.; Pontrandolfo, P.(2009) 12 2.40 

Stigzelius, I.; Mark-Herbert, C.(2009) 11 2.20 

Beschorner, T.; Mueller, M.(2007) 11 1.57 

Miles, M.P.; Munilla, L.S.(2004) 11 1.10 

Rasche, A.(2010) 7 1.75 

Ruzevicius, J.; Serafinas, D.(2007) 7 1.00 

Fuentes-Garcia, F.J.; Nunez-Tabales, J.M.; Veroz-Herradon, 
R.(2008) 6 1.00 

 
Os autores mais citados são Tsai e Chou (2009) apresentam um estudo sobre 

como as certificações ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000 podem 

oferecer vantagens competitivas para as pequenas e medias empresas. Para Gilbert 
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e Rasche (2007) o estudo é focado na análise cross-cultural de empresas 

multinacionais com certificação SA 8000. 

Já para Jørgensen, Remmen e Mellado (2006) o objetivo foi analisar o SGI 

(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000) e a influência da cultura 

organizacional na melhoria contínua, analisando empresas dinamarquesas e 

espanholas. Ainda, Salomone, (2008) analisa as motivações das empresas em 

implantar SGI (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000), os obstáculos e as 

pressões externas. Reynolds e Yuthas (2007); Stigzelius e Mark-herbert (2009) 

estudaram a responsabilidade social corporativa integrando a ISO 14001 e 

analisando a aplicação dos indicadores GRI. 

Os autores Jonker e Karapetrovic, (2004); Karapetrovic e Casadesús (2009) 

criaram métodos e etapas para a implantação integrada das certificações (ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 e SA 8000). 

A relação entre a logística e a responsabilidade social foi estudada por Ciliberti, 

Pontrandolfo e Scozzi (2008), assim como a avaliação do GRI por Rasche (2009). 

Os obstáculos e as oportunidades de implantação da SA 8000 foram 

estudados por Beschorner e Müller, (2006). Miles e Munilla (2004) e Ciliberti et al. 

(2009)  analisaram a responsabilidade social na gestão da cadeia de suprimentos.  

Os autores Ruzevicius e Serafinas (2007), pesquisaram a relação entre 

responsabilidade social e a gestão de pessoas, já Rasche (2010) estudou a relação 

entre a responsabilidade social e a gestão ambiental e Fuentes-García, Núñez-

Tabales e Veroz-Herradón (2007) analisaram a relação entre a SA 8000 e a 

sustentabilidade. 

Baseado na Figura 21, os autores que apresentam tendência de crescimento 

relativo à citações são: Ciliberti et al.(2009); Tsai e Chou (2009). 
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Figura 21 - Autores com mais de uma citação 

 
4.1.5 A Busca: ISO 26000* 
 

Do total dos 22 artigos desta amostra, ganharam-se destaque a partir de 2006 

e os dois anos com mais publicações, de acordo com a amostra, foram os anos de 

2011 e 2012. Em 2011 os temas de pesquisa foram publicações, analisando ou 

aplicando os indicadores do GRI, desenvolvimento de ações de responsabilidade 

social em pequenas e médias empresas. Já em 2012 analisou-se a influência dos 

stakeholdersna implantação de ações de responsabilidade social e a importância da 

integração dessas ações nos processos organizacionais, conforme Figura 22. 

É possível verificar que apresentam uma leve tendência de crescimento, 

destacando o ano de 2012 com maior quantidade de publicações em todos os temas 

analisados. 
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Figura 22 - Publicações por ano 

 

 

O periódico que mais se destacou na área foi o Journal of Business Ethics, 

assim como para a busca utilizando SA 8000, conforme no APÊNDICE F – 

PUBLICAÇÕES POR PERIÓDICO – ISO 26000. 

Em relação às publicações, os três artigos publicados por Castka e Balzarova 

(2008) apresentam iniciativas de responsabilidade social que podem ser obtidas 

pelas certificações ISO 9001, ISO 14001 e ISO 26000 e as possibilidades de 

integração. Schwartz e Tilling (2009) analisam a relação entre desenvolvimento 

sustentável e a aplicação da ISO 14001 e as diretrizes da ISO 26000. Como 

apresenta a Tabela 6, com os autores que foram citados pelo menos duas vezes. 

Tabela 6 - Citações dos artigos por autor 
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26000. Já Brodhag e Taliere (2006) apresentam estratégias de desenvolvimento 

sustentável baseado nas diretrizes da ISO 26000. Enquanto que Hahn (2012) 

analisa as diretrizes da ISO 26000 e Benoît-norris et al. (2011) a relaciona com os 

conceitos de LCA. 

Weltzien Høivik e Shankar (2011) estudaram a implantação da 

responsabilidade social em pequenas e médias empresas. Para Sitnikov e Bocean 

(2010) estudos avaliam a relação entre as ferramentas da qualidade e a 

responsabilidade social corporativa. 

Na Figura 23 é possível perceber a tendência de citações das publicações 

dos autores ao longo do tempo e destacam-se:  Benoît-norris et al. (2011), Helms; 

Oliver e Webb (2012), Hahn (2012) e Blazarova e Castka (2012). 

 

 

Figura 23 - Autores com mais de uma citação 
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4.1.6 Discussão da Etapa de Revisão de Literatura 
 
 

A etapa de revisão de literatura contribuiu para encontrar a lacuna de 

pesquisa sobre o tema analisado. Alguns autores como Jacobs, Singhal e 

Subramanian, (2010); Melnyk, Sroufe e Calantone (2003); Zailani et al., (2012b) 

Corbett e Kirsch (2001) sugeriram estudar a integração das normas e analisar a 

relação das certificações e seu impacto no desempenho ambiental e financeiro das 

empresas. Já Delmas e Blass (2010) sugeriram um estudo sobre como as 

certificações incentivam ações de sustentabilidade nas organizações. 

Para Jacobs, Sighal e Subramanian (2008), Melnyk, Sroufe e Calantone 

(2009) futuras pesquisas poderiam ser desenvolvidas, analisando a relação entre a 

implantação das certificações ISO e os esforços ambientais, impactando o 

desempenho financeiro das empresas. Ainda neste contexto Chiang et al., (2011); 

González, Sarkis e Adenso-díaz (2008); Paulraj e Jong (2011) e Comiglio Botta 

(2012) sugeriram que futuros estudos podem incorporar e analisar esta relação sob 

a ótica apenas de proporcionar um aumento do desempenho ambiental das 

empresas. 

Por outro lado, outros autores estudaram a relação entre SGI (incorporando 

principalmente a ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001) e a sustentabilidade, 

confirmando que a implantação das normas pode contribuir com ações de 

desenvolvimento sustentável como apresentados por Merlin, Pereira e Pacheco, 

(2012). Já para Jørgensen, Remmen e Mellado (2006); Zeng, Tam e Le (2010) em 

seus estudos concluíram que a implantação do SGI como estratégia pode ser 

considerada uma abordagem de melhoria continua, aumentando a vantagem 

competitiva e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das organizações.  

Os autores Hřebíček et al. (2011) e Hřebíček et al. (2012) analisaram 

indicadores baseados no TBL e aplicaram por meio de surveys e estudos de caso no 

setor agrícola, alimentício e construção civil, o recorte utilizado foi empresas que 

além de pertencerem a este setor fossem certificadas com ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001 e ISO 26000, porém não considerou a integração das normas. 

Essa pesquisa identificou uma lacuna de pesquisa, apresentada na Figura 24, 

em que pretende-se analisar o impacto do SGI no desempenho baseado no TBL, 

levando as empresas a se tornarem mais sustentáveis, as hipoteses de pesquisa a 

serem analisadas, baseado na Figura 24 são apresentadas na Figura 25.  
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Figura 24 - Lacuna de pesquisa baseada na pesquisa bibliométrica 

 
 

Baseado nas análises e descobertas das lacunas de pesquisa emerge as 

hipóteses dessa tese.  

 H1: O SGI tem impacto positivo no desempenho organizacional na 

perspectiva do TBL, auxiliando as empresas a se tornarem mais sustentáveis 

Considera-se, portanto que o desempenho baseado no TBL (ambiental, social 

e econômico). É afetado positiva e significatemente pela SGI. SGI será definida 

nessa tese pela adoção conjunta e integrada de pelo menos duas das seguintes 

normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 16001, ISO 26000 e SA 8000.  

Além disso, foi proposta uma segunda hipótese: 

 H2: A cultura organizacional está associada positivamente com o 

desempenho das organizações na perspectiva do TBL. 

A Cultura organizacional, neste estudo envolve: comportamento dos 

colaboradores, regras e normas organizacionais e envolvimento da equipe.  



103 
 

Além disso, duas variáveis moderadoras foram analisadas: setor econômico e 

porte da firma que podem influenciar a integração e o desempenho baseado no TBL 

das organizações. 

Taylor foi um dos precursores do desenvolvimento de pesquisas quantitativas 

em gestão de operações (BERTRAND; FRANSOO, 2002). Os modelos quantitativos 

podem explicar parte do comportamento de processos operacionais reais ou 

capturar parte dos problemas reais enfrentados pelos gestores no processo de 

tomada de decisões. 

O modelo conceitual foi delineado considerando o objetivo principal da tese 

que é modelar o relacionamento entre a SGIs e o desempenho baseado no TBL.  

A variável latente dependente do modelo é o desempenho baseado no TBL 

(ambiental, social e econômico). As variáveis latentes independentes de primeira 

ordem é SGI. As variáveis latentes de segunda ordem paro SGI são: ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001, ISO 16001, ISO 26000 e SA 8000. As variáveis latentes de 

segunda ordem para cultura organizacional são: comportamento dos colaboradores, 

regras e normas organizacionais e envolvimento da equipe.  

As variáveis e as hipóteses se baseiam na síntese da base teórica, 

apresentada no 2.4 Síntese da base teórica e apresenta-se a Figura 25 e as 

relações entre as variáveis apresentadas no Quadro 17. 

 

 
 

Figura 25 - Modelo conceitual 
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Quadro 17 - Relações entre as variáveis 

 

 
Relações Autores 

a 
SGI e Desempenho 

Ambiental 

Chiang, Wei, Chiang e Chen (2011); Comoglio e Botta (2012) 
Paulraj e Jong (2011); Gonzalez, Sarkis e Díaz (2008) 

b 
SGI e Desempenho 

Social 
Hrebicek et al (2012); Hrebicek, Soukopová e Trenz (2011); 
Merlin, Pereira e Pacheco Jr. (2012); 

c 
SGI e Desempenho 

Econômico 

Melnyk, Sroufe e Calantone (2009); Jacobs, Singhal e 
Subramanian (2008) 

a+c 
SGI e Desempenho 

Ambiental e Econômico 

Corbett e Kirsch (2009); Zailani, Eltayeb, Hsu e Tan (2012); 
Melnyk, Sroufe e Calantone (2003); Dilmas e Blass (2010); 
Jacobs, Singhal e Subramanian (2010) 

a+b+c 
SGI e Desempenho 
Ambiental, Social e 

Econômico 

Hrebicek et al (2012); Hrebicek, Soukopová e Trenz (2011); 
Merlin, Pereira e Pacheco Jr. (2012); Jorgensen, Remmen e 
Mellado (2008); Zeng, Tam e Le (2010); Jorgensen (2008) 
Rocha, Searcy e Karapetrovic (2007) 

d 
Cultura organizacional 

e SGI 

Freitas (1991); Watson e D‘Annunzio-Green (1996); Wilkinson e 
Dale (1999) 

e Normas integráveis 

Ribeiro Neto, Tavares e Hoffman (2008); Britsh Standards 
Institution (2007); Bernardo et al (2008); Zeng et al. (2007); Zeng, 
Shi e Lou (2007); Seghezzi (1997); Wilkinson & Dale (1999); Melo 
(2001); Kirkby (2002); Karapetrovic (2002); Correia (2002); 
Mackau (2003); Beckmerhagen et al. (2003); Cansação (2003); 
Jorgensen et al. (2005); Pojasek (2006) 

f 
Setor e Tamanho da 
organização e (SGI e 

Desempenho) 

Karapetrovic e Casadesús (2009); Casadesús (2007) e Nadae e 
Oliveira (2010) 

 
 

As hipóteses a serem testadas foram realizadas com base na revisão de 

literatura que permitiu a sua formulação e são apresentadas: 

H1: Existe relação significativa e positiva entre SGI e desempenho baseado 

no TBL. 

H2: A cultura organizacional influencia a implantação do SGI. 

H3: O tipo de indústria (setor) influencia relação entre SGI e desempenho 

baseado no TBL. 

H4: O tamanho da firma influencia a relação entre SGI e desempenho 

baseado no TBL. 

A hipótese 1 responde ao objetivo principal desta pesquisa que é analisar se 

empresas com SGI conseguem mensurar um melhor desempenho baseado no TBL. 

A hipótese 2 foi criada para analisar se a cultura organizacional pode influenciar a 

implantação dos Sistemas de Gestão integradamente. Enquanto que as hipóteses 3 

e 4 relacionam-se com as variáveis SGI e desempenho baseado no TBL, verificando 

a influencia dessas no objetivo principal e serão testados no estudo de caso. 
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4.2 Fase 2: Estudo de Caso 
 
 

Os estudos de casos múltiplos foram realizados em quatro empresas sendo 

que o critério de seleção dos casos atendeu aos seguintes aspectos: possuir 

certificações e ter integrado pelo menos duas certificações durante o processo de 

implantação e desenvolver ações sustentáveis 

Para preservar a identidade das empresas analisadas neste estudo nomeou-

se as empresas de 1 a 4, sendo que entre parênteses apresentou-se a sigla das 

normas que a empresa possui integradamente, sendo ‗Q’ equivalente a Sistema de 

gestão da Qualidade – ISO 9001; ‗A’ para Sistema de Gestão Ambiental – ISO 

14001; ‗SST‘ para Sistema de Saúde e Segurança no Trabalho – OHSAS 18001. 

Resumindo: Empresa 1 (A+SST); Empresa 2 (Q+A+SST); Empresa 3 (Q+A+SST); 

Empresa 4 (Q+A+SST). 

As empresas selecionadas são de diferentes setores econômicos, cuja planta 

industrial entrevistada está localizada na cidade de São Paulo e região. Nota-se pelo  

Quadro 18 apresentado que as organizações selecionadas têm pelo menos 2 

sistemas de gestão baseados nas normas ISO 14001 e OHSAS 18001 implantados 

integradamente. Ainda, buscando informações prévias sobre ações de 

sustentabilidade, baseada no TBL, já desenvolvidas nota-se que as quatro 

organizações estudadas consideram que desenvolvem ações envolvendo os três 

pilares. 

As características das empresas selecionadas são apresentadas no Quadro 

18. 
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Quadro 18 - Características das empresas 

 Empresa 1 – (A+SST) 
Empresa 2 
(Q+A+SST) 

Empresa 3 
(Q+A+SST) 

Empresa 4 
(Q+A+SST) 

Número de 
Colaboradores 

15.501 colaboradores incluindo 
terceirizados 

1.174 9.612 
42.482 divididos em 92 plantas 
industriais 

Composição do capital 
social 

Público e Privado Privado Público e Privado Privado 

Setor Energia Serviços Transporte 
Energia, Papel e Celulose e 
Siderurgia 

Produtos 
vendidos/Serviços 
oferecidos 

Distribuidores de Energia  Soluções ambientais em: 

 Tratamento e Destinação de resíduos 

 Recuperação e Valorização de 
resíduos 

 Logística Reversa 

 Engenharia e Consultoria ambiental 

 Óleo e Gás e Entre outras. 

Transporte público Relacionados aos setores: 

 Energia hidrelétrica 

 Papel 

 Siderurgia 

 Tecnologia de acionamento 

Certificações obtidas 
ISO 14001: 2004 
OHSAS 18001:2004 

ISO 9001 
ISO 14001 
OHSAS 18001 

ISO 9001 
ISO 14001 
OHSAS 18001 

ISO 9001: 2008 
ISO 14001: 2004 
OHSAS 18001: 2007 

Quais normas foram 
integradas 

ISO 14001 
OHSAS 18001 

ISO 9001 
ISO 14001 
OHSAS 18001 

ISO 9001 
ISO 14001 
OHSAS 18001 

ISO 9001 
ISO 14001 
OHSAS 18001 
 

Prêmios e Destaques 

 Guia Exame de 
Sustentabilidade: melhor 
empresa do setor energético 

 Prêmio ECO2014 

 Prêmio IBEF de 
Sustentabilidade;  

 Prêmio TOP de 
Sustentabilidade; 

 Benchmarking Brasil de 
Sustentabilidade; 

 Maiores e melhores 
empresas da revista Exame – 
2014; e Entre outros. 

 Prêmio Paulista de Qualidade em 
Gestão – PPQG; 

 Benchmarking Brasil de 
Sustentabilidade; 

 Mérito Ambiental FIESP; 

 Prêmio BASF Excelência de 
Fornecedores; 

 Parceria Sustentável AES Brasil; e 

 Entre outros. 

 6ª edição da Bienal da 
ANTP (Associação 
Nacional de Transportes 
Públicos) pelas iniciativas 
―Ações de 
Relacionamento 
Inclusivas‖ e ―Estratégia 
de Comunicação na Copa 
do Mundo‖. 

 Benchmarking Brasil de 
Sustentabilidade; e 

 Maiores e melhores empresas 
da revista Exame - 2014 
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A Empresa 1 (A+SST) pertence ao setor de energia, atende 

aproximadamente oito milhões de clientes em 142 municípios das regiões Sul e 

Sudeste, comprometivo com a promoção do bem-estar e o desenvolvimento com 

fornecimento seguro, sustentável e confiável de soluções de energia, a empresa tem 

mais de seis mil colaboradores próprios e aproximadamente 9.300 terceirizados. 

A empresa possui a certificação ISO 14001 e OHSAS 18001, implantadas 

integradamente e tem um departamento com foco no SGI intitulado SESMT – Meio 

Ambiente e Segurança e Medicina do Trabalho - responsável pelos sistemas de 

gestão ambiental e de segurança e saúde do trabalho, que segundo o coordenador 

de sistemas de gestão: ―estas ações são geridas pela Diretoria do SESMT, 

obviamente influenciam toda a organização e, portanto toda a liderança corporativa 

e regional está envolvida, mas quem coordena e reporta os resultados são os 

profissionais do SESMT.‖ 

Em relação ao departamento de sustentabilidade: ―Existe uma Vice 

Presidência (VP) de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade que 

lidera essa e outras questões na empresa, e respondendo para esse VP, existe a 

Gerência de Sustentabilidade e Gestão da Marca que coordena e reporta esses 

assuntos em conjunto com toda a empresa.‖ – Empresa 1. 

A Empresa 2 (Q+A+SST) é considerada líder de multisoluções ambientais 

para a indústria e há mais de 13 anos promove a valorização ambiental de resíduos 

de forma sustentável, segura e inovadora.  

Por meio do segmento de tratamento de destinação, a empresa garante a 

disposição final dos rejeitos de maneira ambientalmente adequada, assegurando a 

melhor solução para o cliente, com segurança e agilidade. Ainda assegura a 

revitalização de áreas impactadas, contribuindo para o encerramento de lixões, 

ofertando uma melhor qualidade de vida às pessoas e oportunidade para novos 

usos (Relatório de Sustentabilidade da Empresa B, 2014). 

Essa empresa possui um Sistema de Gestão Integrada baseado nas normas 

ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, além das certificações ISO 17025 (aplicável 

a laboratórios de calibração e de ensaio) e SASSMAQ (Sistema de Avaliação de 

Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade) cujo objetivo é reduzir, de forma 

contínua e progressiva, os riscos de acidentes nas operações de transporte e 

distribuição de produtos químicos (ABIQUIM, 2015). 
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Com mais de 1.100 colaboradores a empresa tem um departamento com foco 

no SGI intitulado de QSMA – Qualidade, Segurança e Meio Ambiente – responsável 

por disseminar a cultura destes sistemas, desenvolver projetos, buscando a 

excelência em qualidade, sustentabilidade e segurança e saúde no trabalho. 

O departamento responsável pela área de sustentabilidade é denominado 

Gerência de Excelência e Sustentabilidade, diretamente subordinada à Diretoria 

Administrativa/Financeira e que por sua vez, se reporta diretamente ao Presidente 

da empresa. 

A Empresa 3 (Q+A+SST)  chegou aos 40 anos de operação em 2014, com a 

marca de mais de 24 bilhões de passageiros transportados, sendo que diariamente 

transporta 4,7 milhões de passageiros. Destaca-se mundialmente pelos resultados 

obtidos na produção e na qualidade do serviço de transporte público de passageiros 

sobre trilhos. 

Com mais de 9 mil colaboradores a empresa busca a melhoria contínua do 

seu desempenho, e consequentemente a satisfação do conjunto de partes 

interessadas, para isto, investe constantemente no aprimoramento tecnológico, na 

melhoria de seus processos de trabalho e em modelos de gestão administrativa que 

assegurem eficiência e eficácia em sua gestão (Relatório de sustentabilidade da 

Empresa C, 2014). 

Na última década, passou também a buscar conformidade com normas 

internacionais em sua abordagem para lidar com a qualidade de seus serviços, a 

saúde e segurança de seus empregados e eventuais impactos adversos de suas 

operações sobre o meio ambiente (Relatório de sustentabilidade da Empresa C, 

2014). 

A empresa possui as certificações ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 e 

um departamento com foco no SGI, intitulado SGI – Sistema de Gestão Integrado – 

que gerencia a qualidade dos serviços prestados, os impactos ambientais da rede 

em operação e os riscos à saúde e segurança dos colaboradores. 

O nome do departamento que está hierarquicamente acima do SGI e 

coordena ações de sustentabilidade é o Departamento de Sistemas e 

Sustentabilidade que está subordinado à Gerência de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade e que está diretamente ligada à Presidência. 
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Em relação ao departamento de sustentabilidade, segundo o RD do 

Departamento de sistemas de gestão e sustentabilidade: 

 ―o departamento surgiu de um grupo de pessoas que percebeu a 

necessidade de ações sustentáveis e ‗forçou‘ a empresa a caminhar 

para este lado. Era uma área pequena que surgiu mais para 

disseminar o assunto ‗sustentabilidade‘, hoje este departamento 

tornou-se parte de uma Gerência.‖ – Empresa 3 

A Empresa 4 (Q+A+SST) pertence a um grupo tecnológico de origem alemã 

que atua em todo o mundo, com um amplo portfólio de equipamentos, produtos e 

prestação de serviços industriais, a empresa atende a cinco mercados essenciais: 

energia, petróleo e gás, siderurgia, papel, matérias-primas e ainda transporte 

automotivo. 

Com mais de 48 mil colaboradores presentes em mais de 50 países em todos 

os continentes, a empresa se instalou no Brasil em 1964 e atualmente emprega 

mais de 5.700 pessoas em sua planta atual. 

A Empresa 4 possui as certificações ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, 

integradas, o departamento responsável pelas ações destes sistemas integrados é o 

HSE (Health Safety and Environmental Protection). Em relação à sustentabilidade a 

empresa define seis campos de atuação através das quais a gestão de 

sustentabilidade no grupo é integrada: crescimento rentável e sustentável, gestão 

corporativa sustentável, responsabilidade pelo produto, responsabilidade pelo 

colaborador, responsabilidade social e responsabilidade pelo meio ambiente. 

A empresa tem um comitê de sustentabilidade situado na Alemanha, onde 

acontecem reuniões anuais, presenciais ou teleconferência, para verificar o 

andamento dos projetos, se as metas foram de redução de consumo de água ou 

outros insumos foram atingidos, segundo o gerencia do HSE: ―atualmente o projeto 

em andamento na unidade brasileira é o de redução de consumo de água‖. 

E neste comitê estabelecem-se as metas a serem atingidas e os projetos a 

serem desenvolvidos buscando minimizar o impacto ambiental das atividades da 

empresa. 

O Departamento de HSE é subordinado diretamente ao CFO (Chief Financial 

Office) - Diretor de Finanças da organização e que está diretamente ligado ao 

Presidente do grupo. 

 



110 
 
4.2.1 Motivação para a integração dos Sistemas de Gestão 
 

As empresas analisadas apresentaram os fatores que motivaram a integração 

dos sistemas, as vantagens e as dificuldades durante este processo, apresentados 

no Quadro 19. 

A Empresa 1 que possui apenas as certificações integradas (ISO 14001 e 

OHSAS 18001) aponta que a motivação para a integração é melhorar a qualidade, 

pois mesmo não tendo o sistema de gestão da qualidade ou certificação, a empresa 

considera que a implantação das normas busca a melhoria global dos processos, 

como consequência. 

A empresas 1 e 4 concordam que um dos fatores é diminuir o retrabalho, pois 

as certificações garantem a padronização dos processos. 

Como fator motivador a busca da melhoria dos processos foi mencionada 

pelas empresas 1, 2 e 3. Sendo que a Empresa 4 mencionou como motivação o fato 

de integrar as empresas do grupo e a Empresa 3 integrar os processos 

administrativos com os processos de qualidade, meio ambiente e segurança e saúde 

no trabalho, buscando melhorar os processos globais da empresa. 

Vale ressaltar que os fatores de motivacionais apresentados pelas empresas 

analisadas, não estão relacionados aos objetivos das normas como sintetizados por 

Ribeiro Neto, Tavares e Hoffmann (2008). As Empresas 2,3 e 4 que possuem as 

normas integradas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, não mencionaram, por 

exemplo, que o fator motivador para a certificação da qualidade é aumentar a 

satisfação dos clientes, fornecer produtos que atendam aos requisitos dos clientes; 

ou a certificação ambiental – controlar os impactos de atividades, produtos e 

serviços sobre o meio ambiente, melhorar o desempenho ambiental; ou ainda, 

certificação saúde e segurança no trabalho – controlar os riscos de segurança e 

saúde ocupacional, melhorar continuamente as condições de segurança e saúde 

ocupacional (RIBEIRO NETO, TAVARES  e HOFFMANN, 2008). 
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Quadro 19 - Motivações, vantagens e dificuldades do SGI 

 

  

O coordenador de sistemas de gestão da Empresa 1, afirma que com a 

integração, buscou-se: 

―Principalmente a melhoria da qualidade e aumento do controle do 

processo como um todo, como consequência outros fatores são 

buscados como a diminuição de retrabalho, com a padronização da 

atividade percebe-se o aumento da produtividade e por final busca-

se a melhoria do trabalho em si, olhando para pessoas e processos.‖ 

(Coordenador de Sistemas de Gestão – Empresa 1). 

 Empresa 1 
(A+SST) 

Empresa 2 
(Q+A+SST) 

Empresa 3 
(Q+A+SST) 

Empresa 4 
(Q+A+SST) 

Motivação 
para 
integração 

 Melhorar a 
qualidade e 
aumento do 
controle do 
processo como 
um todo; 

 Diminuir o 
retrabalho, com a 
padronização da 
atividade; 

 Aumentar a 
produtividade 
(como 
consequência); e  

 Melhorar os 
processos de 
trabalho. 

 Buscar 
melhoria 
contínua dos 
processos. 

 Qualificar 
fornecedor; 

 Melhorar os 
processos; e 

 Integrar os 
processos. 

 Diminuir trabalhos 
repetitivos; e 

 Integrar as 
empresas do 
grupo somados 
aos sistemas 
(empresas+siste
mas) 

 

Vantagens 
da 
integração 

1. Desenvolvimento 
da força de 
trabalho; 

2. Padronização 
dos processos 
integrando 
indicadores e 
gestão de 
resultados; e 

3. Melhoria nos 
processos de 
maneira geral 

1. Padronização 
dos 
processos; e 

2. Garantia de 
eficiência nas 
atividades 

1. Otimização 
dos processos. 

 

1. Otimização dos 
processos de 
auditoria; e 

2. Otimização de 
recursos 

 

Dificuldades 
da 
integração 

1. Complexidade 
das relações dos 
processos; 

2. Elevação inicial 
nos custos de 
implantação; e 

3. Envolvimento 
dos 
colaboradores  

- 1. Convencer as 
pessoas a 
abandonar a 
solução antiga 
(antes de 
integrar)  

 

1. Burocratização; 
2. Falta de 

comprometiment
o e flexibilidade 
de alguns 
colaboradores; 

3. Cultura 
organizacional 
(cultura alemã da 
empresa) 
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Os entrevistados das Empresas 3 e 4 afirmam que: 

―A principal motivação foi interna, pois antes tínhamos problemas em 

qualificar fornecedores, assim surgiu a necessidade interna de 

implantar o SGQ com este intuito. Com o auxilio de ferramentas da 

qualidade, fomos melhorando nossos processos. Com os resultados 

obtidos em cada departamento as outras gerencias foram se 

interessando e aos poucos a empresa toda tinha implantado o SGQ, 

com o passar do tempo identificamos a necessidade, também 

interna, de implantação do SGA e SGSST se integrando no SGQ e 

não mais individualmente (por gerencia), mas a empresa toda, todos 

os departamentos, se engajaram neste processo. Integramos os 

sistemas e verificamos e colhemos os resultados deste trabalho‖. 

(RD Departamento de Sistemas de Gestão e Sustentabiliade -  

Empresa 3) 

―O fator motivador principal para a integração foi integrar todas as 

empresas dos grupo com os sistemas de gestão, para todos falarem 

a mesma língua e criarem os mesmos procedimentos‖(Gerente do 

Departamento de Sistemas de Segurança e Meio Ambiente -  

Empresa 4). 

 

A Empresa 2 tem a missão de proporcionar soluções ambientais aos seus 

clientes, assim a motivação para a implantação dos sistemas normativos integrados, 

surgiu desde o início das atividades da empresa. 

O papel da integração dos sistemas é gerar vantagens para as empresas, as 

Empresas 3 e 4 relataram a ‗otimização dos processos‘ e a Empresa 1 e 2 dentre 

outras vantagens a ‗padronização dos processos‘. 

A Empresa 4 afirma o apresentado pelos autores Mc Donald et al. (2003); 

Zutshi e Sohal (2005) e Salome (2008), cuja vantagem da integração é a ‗otimização 

dos recursos‘. Ainda a mesma empresa apresenta como vantagem a ‗Otimização 

dos processos de auditoria‘ assim como apresentado pelos autores: Beckmerhagen 

et al. (2003); Douglas e Glen (2000); ISO (2008). 

As empresas analisadas não citaram como vantagem a ‗Melhora da imagem 

da empresa‘ como citado por Douglas e Glen (2000), mas as empresas relataram 

durante a entrevista que esta é uma consequência da padronização, otimização dos 

processos levando a empresa a desenvolver as tarefas com eficiência, gerando 
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assim, resultados positivos para a empresa como melhoria da imagem e 

lucratividade.  

Quanto às dificuldades a Empresa 1, 3 e 4 apresentam o fator Recurso 

designado por   Zeng, Shi e Lou (2007), mais precisamente  os recursos humanos 

das organizações como obstaculo para a integração.  

O fator Recurso engloba, segundo Zeng, Shi e Lou (2007): as atitudes das 

pessoas, uma vez que o comportamento e as atitudes dos trabalhadores podem 

afetar o sucesso da implementação do sistema (Matias e Coelho, 2002; Zutshi e 

Sohal, 2005b; Zeng et al, 2007; Asif et al, 2009). Esta dificuldade engloba medo e 

resistência à mudança, problemas de comunicação e perda de "propriedade" de 

sistemas (Matias e Coelho, 2002; Zutshi e Sohal, 2005b;. Zeng et al, 2007; Asif et al, 

2009).  

Ainda em relação ao fator Recurso, apresentado por Zeng, Shi e Lou (2007), 

encontram-se dificuldades em relação a recursos financeiros, elevação inicial nos 

custos de implantação, como apresentado pela Empresa 1, segundo apresentado 

pelos autores os altos custos de auditorias múltiplas, mesmo quando os sistemas 

são integrados (Karapetrovič, 2002a). 

Ainda a Empresa 1 apresenta como dificuldade a ‗ Complexidade das 

relações dos processos‘, segundo Zeng, Shi e Lou (2007), esta está relacionada ao 

fator Normas, onde a harmonização insuficiente das normas ISO 9000 e ISO 14000 

(e.g., Karapetrovic and Willborn, 1998a). As certificações são baseadas em 2 

modelos diferentes, isto é ―process-based approach‖ da ISO 9001 e o ciclo PDCA 

(Plan, Do, Check, Act) da ISO 14001, OHSAS e SA 8000 que são incompatíveis com 

algumas extensões (Karapetrovic, 2003; McDonald et al., 2003; Salomone, 2008). 

Diferenças nos elementos gerais das normas e seus requisitos específicos (Matias 

and Coelho, 2002; Karapetrovic, 2002a, 2003; Beckmerhagen et al., 2003). 

A Empresa 4 citou a Cultura organizacional como dificuldade da integração, 

pois o a empresa pertence a um grupo de origem alemã e de acordo com os 

entrevistados a cultura é um pouco diferente do que a organização brasileira está 

acostumada a trabalhar. 

Entretanto, internamente a cultura organizacional da Empresa não apresentou 

obstáculo a integração das normas, mas sim uma questão fundamental para o 

sucesso deste processo, conforme afirma Wilkinson e Dale (1999). 
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Conforme citado por Zeng, Shi e Lou (2007) a cultura organizacional também 

pode ser um obstáculo para a integração, e ainda a Empresa 4 citou a 

burocratização, sendo um fator apontado pelo mesmo autor, o da Organização, que 

descreve coomo dificuldade o aumento da burocracia, que será mais complexa em 

uma Integração dos Sistemas Certificáveis de Gestão como resultado da interligação 

dos sistemas (Matias e Coelho, 2002;. McDonald et al, 2003). 

 Nota-se que as empresas não citaram como dificuldade alguns fatores 

apresentados por Zeng, Shi e Lou (2007), como:  

 Consultores - pouca experiência em trabalhar com integração; 

 Órgãos de certificação - Falta de suporte dos órgãos de certificação; e 

 Sistemas – Diferentes percepções de quem são os principais stakeholders ou 

priorização de sistemas. 

As empresas analisadas afirmaram que nenhum stakeholder exigiu a 

implantação ou integração dos sistemas, sendo sempre uma necessidade interna, 

buscando melhorias e acompanhar as tendências do mercado. Com execeção para 

a Empresa 4 que afirma que a implantação surgiu devido ― a uma necessidade 

positiva e não impositiva dos clientes e da matriz alemã‖ (Gerente de planejamento 

e processos de operações – Empresa 4). 

 

4.2.2 Processo e os resultados da integração dos Sistemas de Gestão 
 

Para as empresas analisadas os passos para a integração dos sistemas de 

gestão foram:  

 ―Formação de grupo de trabalho, levantamento de ações e 

processos envolvidos, criação de temas de implantação e depois 

disso um cronograma físico de trabalho que se baseava na 

consolidação dos novos procedimentos sempre em conjunto com 

todos os envolvidos, depois disso a formatação de conteúdo 

normativo interno e por fim, a divulgação às áreas envolvidas e 

controle pós implantação. ‖ (Gerente de Recursos Humanos – 

Empresa 1). 

Para a Empresa 1 o processo de integração inicia e termina com o 

envolvimento dos colaboradores, conforme o Gerente de Recursos Humanos da 

empresa relata. Entretanto, o processo envolvido resulta de três etapas, como 
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identificado por Pojasek (2006), a etapa de Combinar, em que primeiramente os 

sistemas são pensados separadamente, após são os elementos em comum são 

integrados, cria-se cronogramas e novos procedimentos e a última etapa Integração, 

o sistema incorpora todos os elementos em comum. A Empresa 1 ainda enfatiza o 

envolvimento das pessoas em todo o processo, pois ―sem as pessoas nenhuma 

mudança ocorre‖ afirma o Coordenador de Sistemas de Gestão – Empresa 1. 

―Quando vamos implantar algo novo, sempre criamos programas que 

melhorem a comunicação entre os colaboradores, utilizamos 

programas e ferramentas da qualidade que auxiliem o envolvimento 

dos colaboradores e iniciem os processos de melhoria contínua e 

conscientização de todos sobre os próximos passos que a empresa 

quer atingir. Utilizamos de programas, por exemplo, programa 

kaizen, este é programa de reconhecimento dos trabalhos dos 

colaboradores e também ouve sugestões dos mesmos, buscando a 

melhoria dos processos.‖ (Engenheiro Ambiental – Empresa 2). 

As etapas de implantação seguidas pela Empresa 2 estão mais próximas das 

etapas sugeridas por Jorgensen et al (2006) e Jorgensen (2008) em que os autores 

sugerem 3 passos para a implantação, a correspondência em que há referencia 

cruzada e coordenação interna da integração; o genérico que compreende os 

processos genéricos e tarefas no ciclo de gestão e por fim, a integração, criando 

uma cultura de aprendizado, participação e conínua melhoria do desempenho. 

Nota-se que a Empresa 2 utilizou de programas e ferramentas da qualidade 

que pudessem auxiliar no processo de integração e isto não foi mencionado por 

outras empresas ou por autores do Quadro 4. 

―Por termos uma estrutura matricial, os departamentos se  

organizaram internamente e depois identificaram os principais pontos 

e criaram um plano de ação para integrar as normas, 

simultaneamente com a ideia de criar um sistema integrado desde o 

inicio. Para o SGA teve mais treinamento e envolvimento e o pessoal 

de linha de frente e mais envolvido que os de atividade meio, com o 

intuito de explicar e envolver os colaboradores nos processos, pois 

pela atividade que exerce a empresa não tem a obrigação de ter 

nenhuma certificação, porém optou-se por se certificar‖ 

(Coordenador de Sistemas de Gestão e Estudos Ambientais – 

Empresa 3). 
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Para a Empresa 3 o processo de integração se aproxima as etapas 

apresentadas por Wilkinson e Dale (1999), na Etapa 1 os sistemas de gestão são 

individuais e começa a ser integrado de acordo com as funções e atividades da 

organização; na Etapa 2 a documentação é combinada e integrada; na Etapa 3 há a 

integração dos sistemas de gestão certificáveis ou não, o que acontece na Empresa 

3, pois a empresa é grande e dividida em vários departamentos que possuem 

diferentes sistemas de gestão não certificáveis, e que aos poucos estes sistemas 

incorporaram os elementos dos sistemas certificáveis. Por último na Etapa 4 os 

sistemas de gestão certificáveis e não certificáveis estão alinhados para apoiar a 

estratégia global política e objetivos do negócio. 

As Empresas 1 e 3 enfatizaram o envolvimento do recurso humano como 

elemento a ser considerado nas etapas da integração, o que não foi enfatizado na 

literatura pelos autores apresentados no Quadro 4.  

―Primeiro implantamos o SGQ e nos certificamos depois o SGA e o 

SGSST nasceram integrados e quando nasceu já se integrou no 

SGQ, sempre houve a intenção de integrar os sistemas que 

surgissem com a SGQ, para não tornar os trabalhos redundantes‖ 

(Gerente de Planejamento e Processos de Operação -  Empresa 4). 

Para a Empresa 4 as etapas de integração se assemelham ao apresentado 

por Karapetrovic (2003) em que o autor divide o processo em 2 etapas: a Integração 

Parcial e a Integração Total. Na Integração Parcial, o processo pode variar de uma 

simples colaboração para o alinhamento e harmonização dos objetivos, processos e 

recursos de sistemas de gestão separados, o que aconteceu com a Empresa 4, em 

que o SGQ foi implantado primeiro. Na segunda etapa ocorre a integração total, os 

sistemas de gestão consistem em perder suas identidades únicas, resultando na 

completa integração para um único sistema de gestão integrado.  

Na Empresa 4 quando o SGA e o SGSST começaram a ser implantados eles 

se integraram e consequentemente se integrou ao SGQ existente para evitar 

redundâncias nos procedimentos. 

Identificados os passos para a integração, as empresas foram questionadas 

sobre como a integração de sistemas de gestão afeta e afetou as operações, assim 

as Empresas analisadas foram unânimes em afirmar que alterou a maneira de 

produzir os resultados, ―percebe-se uma piora nas entregas, dificuldades de gestão 

e outros fatores. Havendo a condução adequada pelos responsáveis, o processo se 
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normaliza em algum tempo e melhora gradativamente moldados pela nova 

metodologia.‖ (Empresa 1). Com a implantação integrada ―ficou mais visível algumas 

ações de qualidade, buscando a melhoria contínua; ambiental combate aos 

desperdícios e de segurança, antecipando ações que poderão causar acidentes‖ 

(Empresa 2). Para as Empresas 3 e 4 melhorou a conscientização dos 

colaboradores, os resultados com a padronização dos processos auxilia na 

produtividade e consequentemente aumenta os resultados financeiros da 

organização. 

Durante o processo de integração das normas, alguns pontos positivos e 

negativos foram elucidados pelas empresas, conforme Quadro 20. 

Quadro 20 - Aspectos positivos e negativos da integração das normas 

Empresas Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

1 (A+SST) 

 Substituição de metodologias de 
trabalho; 

 Alteração na conduta de pessoal 
frente a situações corriqueiras; 

 Aumento da aderência das pessoas 
no processos e  

 Aumento significativo no 
envolvimento de todos no 
processo. 

 Não houve resistência 
significativa nem outro caso 
que possa ser enquadrado 
em mudanças negativas. 

2 (Q+A+SST) 

 Quando os departamentos 
trabalham juntos melhora o 
envolvimento da equipe. 

  Não houve. 

3(Q+A+SST)  Melhorou os processos 

 Dificuldade de convencer as 
pessoas a abandonar 
soluções antigas (antes da 
integração). 

4 (Q+A+SST) 

 Sistema garante maior 
previsibilidade; 

 Evita multas ambientais e cumpre 
com maior rigor os requisitos 
legais; 

 Aumento do engajamento dos 
colaboradores. 

 Aumentou a burocratização 
durante este processo 

 

Como aspecto negativo nota-se que as empresas ressaltaram fatores do 

comportamento humano como envolvimento dos colaboradores e dificuldade de 

convencer a equipe, isto mostra a importância do impacto da cultura no processo de 

integração dos sistemas de gestão. 
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4.2.3 Cultura organizacional na Integração dos Sistemas de Gestão  
 

 

A cultura é vista como um importante instrumento e um facilitador para a 

melhoria do desempenho organizacional, entretanto, as normas e os sistemas de 

gestão, não abordam questões como a motivação e cooperação dos envolvidos nos 

processos de implantação. Portanto, Wilkinson e Dale (1999) e Willar, Trigunarsyah 

e Coffey (2016), mostrou que a cultura organizacional era uma questão fundamental 

na integração de sistemas de gestão. 

Cada empresa possui uma cultura organizacional diferente e cabe a cada 

líder, com o apoio da alta administração, estudar a melhor maneira de conduzir a 

implantação, de forma que envolva todos os colaboradores, participando ativamente 

das atividades, emitindo sugestões e opiniões ao final de cada etapa, como foi 

realizado pela Empresa 3.  

Para a integração das normas, é importante o envolvimento dos gestores, 

como afirma a Empresa 3, a integração dos colaboradores, criar uma cultura 

organizacional que promova e divulgue os objetivos da integração, os processos, as 

etapas e os cronogramas. Segundo os entrevistados das Empresas 1 e 4 as 

empresas precisam estar dispostas a romper os feudos, integrar de forma efetiva as 

pessoas envolvidas e processos relacionados, de forma profunda e definitiva. 

Para o entrevistado da Empresa 3 ―a integração esta mais na classe média do 

que pessoal de linha de frente que executa, tudo esta nos gestores, foi um trabalho 

de articular os gestores, que sempre e um grupo mais difícil de equalizar os 

interesses, mas conseguimos identificar uma solução comum para o grupo‖. 

Enquanto que para a Empresa 2 a motivação surgiu desde a sua origem, 

assim a cultura organizacional não afetou e não foi afetada pela organização, pois 

os colaboradores já estavam cientes desde o início sobre o processo que iria 

acontecer e quais eram os reais objetivos disto. 

Vale ressaltar que para a Empresa 4 a cultura organizacional foi apresentada 

como um fator de dificuldade para a integração, pois segundo os entrevistados, a 

empresa é de origem alemã e a cultura é bem diferente da cultura brasileira, os 

métodos de trabalho são diferentes e isto dificultou o envolvimento dos 

colaboradores. 
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―A cultura brasileira é acolhedora, participativa, enfatiza o ser humano, 

enquanto que para os alemães as regras e normas são mais impositivas, existe sim 

a participação dos colaboradores, mas é diferente‖ afirma o Gerente de 

Planejamento e Processos de Operação - Empresa 4. Assim, nota-se que a cultura 

organizacional pode auxiliar no processo de implantação e que um fator que deve 

ser considerado, não é apenas a cultura organizacional vigente, mas a cultura 

originária da empresa, que pode influenciar os colaboradores. 

As Empresas 2 e 3 ainda afirmam que a cultura organizacional impactou 

positivamente o processo de integração dos sistemas de gestão, o processo de 

gestão de mudança foi elaborado e o planejado, incluindo criação de rodadas de 

debates, palestras, campanhas para envolver o colaborador e mostrar o papel dele 

em cada etapa, bem como a sua importância no processo. 

Para as empresas analisadas, a cultura organizacional apresenta-se como 

um fator que impacta no processo de integração e implantação dos sistemas de 

gestão, se a cultura não for considerada como fator de destaque no planejamento 

deste processo, o envolvimento dos colaboradores pode não ser o esperado pela 

organização. Ainda, o envolvimento de todos auxilia no processo de integração e 

também ajuda a melhorar o desempenho organizacional, tendo em vista que os 

colaboradores se sentem parte da equipe e engajados em um único objetivo. 

O fator cultura organizacional não foi considerado nos modelos de integração 

teóricos apresentados no item 2.1 Sistemas de Gestão Integrados (SGI) e de acordo 

com os resultados apresentados no estudo de caso e na literatura este é um ponto 

importante a ser considerado em todo processo de mudança e implantações.  

  

 
4.2.4 A integração dos Sistemas de Gestão e o desempenho baseado no Triple 
Bottom Line 
 

Nota-se que com a integração dos sistemas de gestão as empresas 

conseguiram maior aderência do pessoal, envolvimento e trabalho em equipe dos 

colaboradores. A integração das normas impacta no desempenho operacional e 

financeiro das empresas, conforme Quadro 21. 

Em geral, as empresas não divulgaram os valores financeiros obtidos com a 

integração, com exceção da Empresa 2. As empresas afirmam que em cada ação 

de qualidade, ambiental ou saúde e segurança no trabalho afetam positivamente os 
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resultados financeiros da empresa, como por exemplo, reduzindo o número de 

acidentes e reutilização de resíduos ou redução de consumo de água afeta a 

operação, tendo que criar novos métodos de trabalho, mas no final o ganho 

financeiro aumenta. 

Quadro 21 - Impacto da integração no desempenho operacional e financeiro 

 
Empresas  Resultados operacionais e financeiros 

1 (A+SST) 

 Redução de número de acidentes com afastamento; 

 Redução de indicadores negativos envolvendo Meio Ambiente; 

 Redução de Relatos de Incidentes significativos; Aumento na 
qualidade percebida nas frentes de segmento operacional 

2 (Q+A+SST) 

 SGQ : implantação de ferramentas internas voltada ao esforço da 
melhoria continua, com  foco no combate ao desperdício -  em 
2013 redução de custos de R$ 770 mil; 

 SGA: programas de ecoeficiencia, biodiversidade, biogás, entre 
outros. 

 SGSST: em 2013 mais de 1.000 dias sem acidentes. 

3(Q+A+SST) 
 Reduzir e economizar recursos; 

 Auxiliou no desenvolvimento de ações ambientais e de 
segurança e saúde no trabalho. 

4 (Q+A+SST) 

 Melhora o resultado ambiental; 

 Reutilização de água  

 Comercialização de resíduos 

 Redução do número de acidentes no trabalho. 

 
 

Com a integração das normas o relacionamento com os stakeholders foram 

afetados positivamente, como relatam as empresas: 

Segundo o Coordenador de Sistemas de Gestão da Empresa: 

― aumentou-se expressivamente a confiança. A empresa sempre foi 

muito desenvolvida no aspecto normativo, mas a integração e 

certificação das normas trouxe uma maior visibilidade e confiança a 

essas relações.‖ Ainda a ―avaliação de fornecedores tornou-se 

diferente, pois  analisamos os indicadores internos da organização 

contratada e, principalmente, obrigatoriedade da empresa prestadora 

ou fornecedora seguir os mesmos padrões mínimos de qualidade em 

Segurança e Meio Ambiente como requisito mínimo de prestação de 

serviços.‖ 

Para a Empresa 2 que fornece soluções ambientais para os colaboradores o 

relacionamento direto com os stakeholders, como por exemplo, escolha de 

fornecedores com certificação não foi afetada. Entretanto a empresa precisa ter a 

certificação para fazer parte da cadeia dos seus clientes, como é o caso da Empresa 
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4 que é cliente da Empresa 2. A Empresa 4 busca fornecedores com certificação 

ambiental, entretanto, se algum fornecedor não tem a certificação ele não é 

rejeitado, pois a Empresa 4 realiza uma auditoria interna no fornecedor com o intuito 

de verificar se os requisitos mínimos exigidos pela empresa estão sendo realizados. 

Em relação a Empresa 3 o relacionamento com os stakeholders não mudou, 

pois, cada contratação de fornecedor, por exemplo, passa por um processo de 

licitação pública onde os requisitos mínimos exigidos para a contratação do 

fornecedor é de conhecimento público e as empresas contratadas geralmente são 

de grande porte e já possuem as certificações, mesmo a Empresa 3 não exigindo. 

Em relação aos clientes as empresas analisadas afirmam que o cliente final 

não consegue perceber com precisão se a empresa possui ou não as certificações, 

as melhorias são internas, mas o cliente final tem acesso a este tipo de informação 

apenas se consultar relatórios das empresas ou websites, e apenas quando a 

empresa faz algum tipo de marketing ou recebe premiações. 

Durante o processo de integração é necessário o apoio dos colaboradores, a 

comunicação da liderança e/ou gestores foi considerado por todas as empresas 

como fator organizacional que pode influenciar positivamente este processo. Assim 

como, oferecer treinamentos para os envolvidos sempre com um discurso claro do 

que acontecerá, as metas a serem alcançadas e os objetivos a serem atingidos. 

A cultura organizacional influencia esse processo, pois ―... Quanto maior for a 

aderência da cultura da empresa em processos, maior será a facilidade de 

implantação. Por exemplo, uma empresa com alto poder criativo terá maior 

dificuldade em conseguir chegar a um resultado positivo, quando se persegue a 

busca de processos normatizados.‖ (Coordenador de Sistemas de Gestão - 

Empresa 1). 

Para a Empresa 4 cujo grupo de empresas é de origem alemã ―a cultura 

alemã é muito diferente da brasileira, eles são muito mais burocráticos, muito 

antigos e difíceis de mudar. Nós durante o processo de integração buscávamos 

envolver ao máximo os colaboradores, treinando-os, ouvindo-os para criarmos uma 

cultura organizacional apoiadora.‖ 

Nota-se que com a implantação e integração dos sistemas as empresas 

analisadas apresentaram no Quadro 21 algumas ações sustentáveis baseadas no 

triple bottom line, principalmente as relacionadas às ambientais e econômicas, 
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porém quando questionadas sobre a relação entre a implantação das normas e o 

aumento de ações sustentáveis, todas as empresas afirmaram que afeta 

positivamente e a empresa tende a ter ações voltadas à sustentabilidade como 

consequência deste processo. Entretanto, não observou-se ações sociais no Quadro 

21. 

Para cada empresa foi questionada quais ações ambientais e sociais a empresa 

realiza, Quadro 22. 

Quadro 22 - Ações sociais e ambientais 

Empresas  Ações Sociais Ações Ambientais 

1 (A+SST) 

 Casa de Cultura e Cidadania 

 Centros Educacionais Infantis Luz 
e Lápis 

 Energia do Bem 

 Transformando Consumidores em 
Clientes 

 ‗Empresa 1‘ nas Escolas  

  Arborização urbana; 

 Gestão de materiais e resíduos; 

 Programa reciclando; 

 Redução de emissões 
atmosféricas; e 

  Pomar urbano 

2 (Q+A+SST) 

 Portas abertas 

 Bola escola 

 Programa Lan House 

 PEA Kids 

 Escola ‗Empresa 2‘ 

 Investimento em instituições 
como: GRAACC, Hospital 
Pequeno Príncipe, Programa de 
Educação Ambiental e Instituto 
Olga Kos 

 

 Reciclagem de lixo interno; 

 Reutilização de materiais, 
Energia e água; e 

 Prédios da empresa construídos 
com o conceito de Green building.. 

3(Q+A+SST) 

 Programação cultural para a 
população que utiliza o transporte 
público; 

 Para os colaboradores: 
universidade corporativa; 

 Programas voltados ao empregado 
e sua família; 

 Programa de dependência 
química; 

 Áreas de lazer para os 
empregados; 

 Incentivo às práticas esportivas; 

 Redução de peso; e 

 Entre outras. 

 Agregar qualidade de vida e 
qualificar a paisagem urbana no 
entorno dos projetos, trabalhando 
questões como manejo arbóreo, 
áreas contaminadas, disposições 
de resíduos e de solos e 
arqueologia. 

4 (Q+A+SST) 

 Orquestra bachiana jovem 

 Programa Formare 

 Atleta solidário 
 

 Reciclagem de lixo interno; 

 Reutilização de materiais e água; e 

 Terceiriza a reciclagem dos 
resíduos. 

 

Nota-se que todas as empresas realizam ações sociais e ambientais, sempre 

buscando apresentar e abrir a empresa para a comunidade em que está inserida, 

melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, reduzir os impactos das ações no 

meio ambiente e como consequência, como afirmado pelas Empresas 1 e 4 ―obter 
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impactos econômicos/financeiros positivos‖. ―A realização de ações sociais melhora 

a imagem da empresa e faz com que a comunidade conheça suas atividades, isso 

gera lucratividade para a empresa em longo prazo‖ (Empresa 2). ―As ações 

ambientais, promovem, sobretudo, a redução de desperdícios e reutilização de 

recursos, por consequência gera retorno financeiro para a empresa‖ (Empresa 4). 

Assim, a afirmação de Jørgensen (2008) o SGI com foco em sustentabilidade 

melhora a relação com os stakeholders e seu desempenho organizacional pôde ser 

confirmado pelas empresas analisadas. ―As ações sociais auxiliam a motivar os 

colaboradores, por consequência, conseguimos maiores resultados financeiros para 

a empresa‖ (Empresa 3). 

Isto afirma o que os autores Rebelo, Santos e Silva (2014) apresentam que  

mais do que nunca, atualmente a questão e o foco da sustentabilidade têm 

priorizado cada vez menos os resultados financeiros e enfatizado o desempenho 

ambiental e social das organizações. 

Pode-se facilmente identificar as ações ambientais e sociais das empresas 

analisadas, verificando os relatórios de sustentabilidade disponíveis nos websites 

das empresas, e nota-se que a enfase é maior para as ações ambientais em um 

primeiro momento. Entretanto, quando questionados sobre as ações sociais, como 

apresenta o Quadro 22, nota-se que a quantidade de ações sociais supera as 

ambientais, porém, quando questionados sobre as ações econômicas as empresas 

mencionam apenas que as ações sociais e ambientais são consequência para as 

melhorias econômicas da empresa e como afirma a Empresa 2 ―hoje vale mais 

apresentar ações sociais e ambientais do que focar apenas no lucro e rentabilidade 

da empresa, pois pensamos em fidelizar o cliente (novas gerações) a longo prazo, 

esta é a nova tendência do mercado‖. 

Apenas a Empresa 2 apresenta no seu relatório de sustentabilidade alguns 

indicadores de desempenho econômico como apresentado no Quadro 21. O 

desempenho é geralmente avaliado por indicadores qualitativos e quantitativos 

(SNOW; HREBINIAK, 1980). Um indicador quantitativo compreende um valor 

numérico (quanto), uma unidade de medida (TRADE, 1995). As Empresas 2, 3 e 4 

utilizam dos indicadores GRI para avaliar o seu desempenho sustentável, 

anualmente realizam o balanço socioambiental das empresas; a Empresa 1 utiliza o 

GRI e o ISE. 
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O GRI tem a visão de uma economia global sustentável onde organizações 

podem medir seus desempenhos e impactos econômicos, ambientais, sociais bem 

como os relacionados à governança, de uma maneira responsável e transparente. A 

missão da GRI é fazer com que a prática de relatórios de sustentabilidade se torne 

padrão, fornecendo orientação e suporte para as organizações (GRI, 2015).  Este 

indicador é o mais utilizado por ter divulgação internacional. Enquanto que o ISE é 

baseado no GRI e na ISO 26000, é composto por sete questionários divididos em: 

Geral, Natureza do Produto, Governança Corporativa, Econômico – Financeira, 

Ambiental, Social e Mudanças climáticas (ISE, 2015). 

O relatório de sustentabilidade da Empresa 1 indica que a organização:  

 ―... trabalha para aperfeiçoar cada vez mais o relato de suas ações e 

práticas voltadas ao meio ambiente e à sociedade. Trata-se de um 

compromisso fundamental com o desenvolvimento sustentável, 

reforçado pelo fato de operar basicamente com energia renovável. 

Em sintonia com tal visão, foi tomada a decisão de iniciar o processo 

de adesão progressiva às diretrizes estabelecidas pelo GRI, 

organização que propõe o único modelo de relaltorio de 

sustentabilidade aceito internacionalmente‖ (Relatório de 

Sustentabilidade - Empresa 1, 2014). 

Para a Empresa  2 ―Sustentabilidade é uma demanda fundamental para a 

própria sobrevivência das empresas.‖ (Relatório de Sustentabilidade – Empresa 2, 

2014).  

No relatório de sustentabilidade da Empresa 3 (2014): 

―Apoiado nos pilares da sustentabilidade em termos econômico, 

ambiental, social e urbano, a Empresa 3 segue no objetivo de 

oferecer transporte público com qualidade e soluções tecnológicas 

sustentáveis para atender a demanda da sociedade por mobilidade, 

qualificando o espaço urbano e o meio ambiente e preservando o 

patrimônio histórico e cultural das áreas em que é implantada a rede 

metroviária.‖ 

Para a Empresa 4: 

― A sustentabilidade é considerada um elemento central da nossa 

estratégia. A sustentabilidade e esforço para o sucesso comercial 

estão inextricavelmente ligados na Empresa. A nossa abordagem à 

sustentabilidade está nas raízes da Empresa, da tradição da família: 
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um compromisso com a ecologia, negócio justo e sucesso 

duradouro.‖ (Relatório de Sustentabilidade -  Empresa 4, 2014). 

 Note-se que as empresas reconhecem a importância e os benefícios da 

implementação de SGI e que iniciativas de sustentabilidade são criadas e 

desenvolvidas com mais facilidade após processos SGI. O envolvimento dos 

trabalhadores apareceu como um fator importante na implementação de integração 

e também para o desenvolvimento de ações. 

 O SGI melhora a imagem da empresa e, especialmente, a ISO 14001 e 

OHSAS 18001 ajudam a desenvolver programas ambientais e sociais, mas ISO 

9001 foi considerada a base para a normalização, o aumento da qualidade dos 

produtos, melhoria contínua dos processos e ações de sustentabilidade 

desenvolvidas , fazendo com que a empresa tenha maior destaque no mercado em 

que atua e obtendo assim maior retorno financeiro. 

 

4.2.5 Síntese dos resultados da fase 2 
 

Este estudo se propôs a analisar a questão de pesquisa: A implantação 

Integrada dos Sistemas de Gestão impacta no desempenho baseado no TBL das 

organizações, levando-as a se tornarem mais sustentáveis?  

Os estudos de casos realizados sugerem que as empresas analisadas 

percebem que o SGI impacta positivamente o desempenho econômico, ambiental e 

social das organizações, desenvolvendo ações para a sustentabilidade. E que as 

ações econômicas não são enfatizadas isoladamente, de acordo com as empresas 

analisadas, as ações ambientais e sociais desenvolvidas acabam criando valor 

financeiro para a empresa. 

Outro objetivo da pesquisa investigado no modelo teórico foi a influência da 

cultura organizacional na implementação de SGI. 

A cultura organizacional foi identificada como um fator que pode influenciar o 

SGI. A liderança do gerente em todo processo de implementação, reuniões, 

debates, palestras com as equipes, com o intuito de envolver e alinhar os objetivos 

são ações que devem ser consideradas nas etapas de integração dos sistemas. 

Ressalta-se ainda que no decorrer do estudo de caso, as empresas citaram 

que deve ser considerado o fator humano no processo de integração das normas e 
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não apenas a cultura organizacional deve proporcionar um bom clima organizacional 

para isto e um bom gerenciamento da mudança colabora para a eficácia do SGI. 

Outro objetivo da tese era investigar a interferência do tipo de indústria (setor) 

no SGI e desempenho baseado no TBL 

Neste estudo de caso, analisaram-se diferentes setores e percebeu-se que 

para alguns setores como Energia e Siderurgia as exigências do mercado tendem a 

pressionar as empresas a certificarem-se o que acaba melhorando o seu 

desempenho de forma geral, incluindo as ações baseadas no TBL. Mas nota-se 

ainda, que não é apenas o tipo de empresa (setor) que influencia a relação entre 

SGI e o desempenho baseado no TBL, mas os objetivos estratégicos e a 

consciência ambiental da empresa e dos funcionários que influenciam esta relação.  

No que concerne ao porte das empresas, observou-se que existe uma grande 

dificuldade de encontrar empresas de menor porte que tenham integrado pelo 

menos 2 certificações, usualmente empresas de porte menor não possuem todas as 

certificações, portanto, apenas empresas de médio e grande porte, sendo apenas as 

de grande porte estudadas neste trabalho.  

 

4.3 Fase 3: Análise de dados secundários 
 

Os dados secundários foram extraídos da base de dados da revista Exame 

intitulado de ‗Melhores e Maiores - 2015‘ que apresenta informações contábil -

financeiras de 1.247 grandes empresas brasileiras. 

A ferramenta ‗Maiores e Melhores‘ mostra 26 indicadores para cada empresa, 

de vendas a lucros, de endividamento a patrimônio, de rentabilidade a impostos 

pagos. Também estão incluídos o número de empregados, salários e encargos, 

riqueza criada, exportações e margem de vendas. É possível comparar as empresas 

por todos esses indicadores e examinar o desempenho de seus setores econômicos 

- 21 no total: atacado, autoindústria, bens de capital, bens de consumo, 

comunicação, diversos, eletroeletrônico, energia, farmacêutico, indústria da 

construção, indústria digital, mineração, papel e celulose, produção agropecuária, 

química e petroquímica, serviços, siderurgia e metalurgia, telecomunicações, têxteis, 

transporte e varejo (EXAME, 2015). 

Foram realizados testes de normalidade, teste de mediana de mood e um 

modelo de equações estruturais foi proposto e testado nas subseções seguintes. 
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4.3.1 Estatística Descritiva  
 

O banco de dados apresentado neste trabalho e a ser analisado foi extraído 

da Revista Exame (2015) onde apresenta dados financeiros das empresas 

consideradas Maiores e Melhores. 

Os dados passaram por filtros estabelecidos e resultou em dois grupos que 

foram analisados em uma amostra que contempla os grupos.  

A amostra foi dividida em dois grupos:  

 Grupo Análise: Empresas que tenham todas as certificações ISO 9001, ISO 

14001, ISO 16001, OHSAS 18001 e SA 8000, o critério selecionado foi: as 

empresas precisam ter pelo menos as certificações: ISO 9001, ISO 14001 e 

OHSAS 18001. 

 Grupo Espelho: Composto por empresas com mesmas características do 

grupo de análise (em termos de porte e setor), mas sem nenhum tipo de 

certificação 

Os dados das empresas foram analisados apenas para o ano de 2014, pois 

são os dados mais recentes apresentados pela Revista Exame (2015). A Tabela 7 

apresenta a análise descritiva da amostra. Para o teste de mediana de Mood as 

hipóteses a serem testadas ao nível de significância de 95% e 90% são: 

H0 = µ Grupo Análise = µ Grupo Espelho 

H1 = µ Grupo Análise ≠ µ Grupo Espelho 

Na amostra os grupos Análise: Empresas com todas as certificações, 

comparando com o grupo de empresas sem certificações (Grupo Espelho) a 

diferença entre a quantidade de empresas de um grupo para o outro é de apenas 5. 

Analisando as médias dos dois grupos para os indicadores como Vendas Líquidas, 

Lucro Líquido Legal, Patrimônio Líquido Ajustado, Patrimônio Líquido Legal, Retorno 

sobre Patrimônio Líquido, Capital Circulante Líquido, Total de Ativos, Liquidez Geral, 

Liquidez Corrente e Endividamento a Longo Prazo os resultados apresentam-se 

superiores para o Grupo Análise. Enquanto que para outros indicadores como: 

Margem de Vendas, Lucro Líquido Ajustado, Retorno sobre o Ativo, Giro e 

Endividamento Geral as médias são superiores para o Grupo Espelho. 

Após a estatística descritiva, realizou-se o teste de normalidade da amostra 

para que assim, pudesse indicar os testes estatísticos que poderiam ser realizados. 
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O teste de normalidade realizado no software MINITAB 17® é o de Anderson-Darling 

e as amostras não se mostraram normais para nenhum grupo. 

Assim, os testes a serem aplicados na amostra devem ser não-paramétricos, 

pois é considerado um teste de hipóteses que não exige que a distribuição da 

população tenha distribuição normal (MINITAB, 2016). Diante disso, optou-se por 

aplicar o teste de mediana de mood para analisar as diferenças entre os grupos da 

amostra. O teste de mediana de mood é utilizado para determinar se as medianas 

de dois grupos são diferentes (MINITAB, 2016). 

Para o teste de mediana de Mood as hipóteses a serem testadas ao nível de 

significância de 95% e 90% são: 

H0 = µ Grupo Análise = µ Grupo Espelho 

H1 = µ Grupo Análise ≠ µ Grupo Espelho 

 
Tabela 7 - Estatística descritiva  

 
 

Fonte: Dados obtidos pelo software Minitab 17® 

Grupo Análise: Empresas com todas as certificações

Cod Descrição N Média Mediana Desv. Pad Mínimo Q1 Q3 Máximo

VL Vendas Líquidas 124 1171,00 516,00 2133,00 49,00 263,00 1289,00 18692,00

MV Margem de Vendas 124 3,79 3,65 22,32 -193,90 -0,62 8,80 58,80

LLA Lucro Líquido Ajustado 124 30,60 17,00 217,60 -1877,70 -3,30 62,20 716,20

LLL Lucro Líquido Legal 124 46,00 20,10 156,90 -1012,50 3,10 70,20 697,80

PLA Patrimonio Líquido Ajustado 124 1138,00 210,00 4876,00 -1020,00 94,00 677,00 50256,00

PLL Patrimonio Líquido Legal 124 1105,00 201,00 4758,00 -1042,00 88,00 643,00 48909,00

ROE Retorno sobre Patrimônio Líquido 124 0,11 0,10 0,55 -3,89 0,01 0,24 2,09

CCL Capital Circulante Líquido 124 205,10 42,30 869,10 -700,90 -3,30 176,80 8818,50

TA Total de Ativos 124 2487,00 626,00 9187,00 46,00 250,00 1818,00 96098,00

ROA Retorno sobre o Ativo 124 0,05 0,04 0,10 -0,20 0,00 0,09 0,51

G Giro 124 1,17 0,90 1,10 0,10 0,60 1,50 8,20

LG Liquidez Geral 124 2,30 1,00 9,29 0,10 0,70 1,38 88,70

LC Liquidez Corrente 124 1,76 1,35 1,77 0,10 1,00 2,00 17,00

EG Endividamento Geral 124 58,74 61,10 21,68 6,60 43,35 74,65 120,90

ELP Endividamento Longo Prazo 124 29,17 23,10 24,90 0,60 12,93 41,55 209,50

Grupo Espelho:  Empresas sem certificações

Cod Descrição N Média Mediana Desv. Pad Mínimo Q1 Q3 Máximo

VL Vendas Líquidas 129 808,00 883,00 1174,00 7,00 225,00 423,00 7795,00

MV Margem de Vendas 129 4,47 9,75 16,25 -80,20 0,30 4,30 58,80

LLA Lucro Líquido Ajustado 129 32,70 45,50 144,50 -533,00 -0,30 18,20 864,10

LLL Lucro Líquido Legal 129 33,80 47,50 135,80 -503,00 1,40 19,90 884,60

PLA Patrimonio Líquido Ajustado 129 532,00 436,00 1137,00 -97,00 57,00 139,00 7321,00

PLL Patrimonio Líquido Legal 129 512,70 434,80 1102,00 -97,70 55,00 132,80 7220,50

ROE Retorno sobre Patrimônio Líquido 129 0,00 0,27 30,96 -264,50 0,03 0,13 229,00

CCL Capital Circulante Líquido 129 72,70 434,80 1102,00 -97,70 55,00 132,80 7220,50

TA Total de Ativos 129 1316,00 1264,00 2467,00 10,00 190,00 420,00 17627,00

ROA Retorno sobre o Ativo 129 0,06 0,08 0,16 -0,48 0,01 0,05 1,19

G Giro 129 1,44 1,50 2,05 0,10 0,50 1,10 19,20

LG Liquidez Geral 129 1,28 1,50 1,51 0,10 0,65 1,00 15,90

LC Liquidez Corrente 129 1,68 2,10 1,25 0,20 1,00 1,30 7,00

EG Endividamento Geral 129 60,76 75,15 25,96 0,10 46,95 59,40 219,20

ELP Endividamento Longo Prazo 129 27,87 43,65 19,68 0,10 11,30 23,40 76,00
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Tabela 8 - Teste de Mediana de Mood 

 
Fonte: Dados obtidos pelo software Minitab 17® 

 

O teste de mediana de mood aplicado para a amostra e apresentou-se 

estatisticamente significativo ao nível de significância de 95%para os indicadores: 

Patrimônio Líquido Ajustado, Patrimônio Líquido Legal e Giro.  

Os resultados do teste para Patrimônio Líquido Ajustado, Qui-Quadrado = 

5,41 GL = 1 p = 0,020; Patrimônio Líquido Legal, Qui-Quadrado 5,41 GL = 1 p = 

0,020 e Giro, Qui-Quadrado 4,87 GL = 1 p = 0,027. Diante dos resultados obtidos 

pelo teste, decide-se por rejeitar H0 ao nível de significância para os indicadores 

Cod Descrição P value Mediana Média Análise Média Espelho

VL Vendas Líquidas 0,286 454 1171,400 808,240 Grupo Análise: Todas as normas

CV Crescimento das Vendas - - - - Grupo Espelho: Sem normas

MV Margem de Vendas 0,412 4 3,786 4,471

LLA Lucro Líquido Ajustado 0,849 17,1 30,580 32,701

LLL Lucro Líquido Legal 0,951 19,9 45,990 33,829

PLA Patrimonio Líquido Ajustado 0,020* 181 1137,6 531,900

PLL Patrimonio Líquido Legal 0,020* 175 1104,6 512,700

ROE
Retorno sobre Patrimônio 

Líquido
0,488 0,120 0,109 -0,002

CCL Capital Circulante Líquido 0,572 38,600 205,110 72,650

TA Total de Ativos 0,116 491,000 2486,600 1316,500

ROA Retorno sobre o Ativo 0,488 0,042 0,049 0,060

G Giro 0,027* 0,9 1,1684 1,439

LG Liquidez Geral 0,923 1 2,302 1,277

LC Liquidez Corrente 0,666 1,3 1,763 1,685

EG Endividamento Geral 0,491 60,2 58,740 60,761

ELP Endividamento Longo Prazo 0,947 23,4 29,165 27,873

*95% **90%

n = 253

Amostra 
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Patrimônio Líquido Ajustado, Patrimônio Líquido Legal e Giro, pois existem 

diferenças estatisticamente significativas.  

Os indicadores de Patrimônio Líquido Ajustado e Patrimônio Líquido Legal 

representam o patrimônio da empresa, a soma do capital, entre outros, estes 

indicadores medem a riqueza das empresas. O Giro mede a eficiência operacional 

da empresa, assim diante das análises estatísticas, pode-se concluir que as 

empresas do Grupo Análise (empresas com todas as certificações) apresentam 

média estatisticamente maior para os indicadores de Patrimônio e estatisticamente 

maior para o Grupo Espelho (empresas sem certificações) em relação ao indicador 

Giro, entretanto a diferença entre as médias dos dois grupos é de 0,27. 

Assim, pode-se concluir que para os indicadores de Patrimônio Líquido 

Ajustado e Patrimônio Líquido Legal as empresas que possuem todas as 

certificações (Grupo Análise) apresentam desempenho estatisticamente maior 

quanto comparados com empresas que não possuem certificações. Contudo, 

quando analisamos o indicador Giro, quando comparado, o Grupo Espelho, apesar 

da pequena diferença entre as médias, apresenta média estatisticamente maior do 

que o Grupo Análise. 

Para os demais indicadores ao nível de significância de 95% e 90% decide-se 

por não rejeitar H0, assim não existem diferenças entre as médias dos grupos 

Análise e Espelho da amostra. 

 

 

4.3.2 Teste de Mediana de Mood para os setores da amostra 
 

A amostra era composta por 21 setores da base de dados original da Revista 

Exame (2015), entretanto, quatro setores foram excluídos da amostra: comunicação, 

farmacêutico, telecomunicações e têxteis, por haver muitos missings. Dos 17 setores 

que compõem a amostra quando se aplica o filtro eliminando os setores com 

quantidade ≤ 15 empresas restam 6 setores para análise: Energia, Indústria da 

Construção, Química e Petroquímica, Serviços, Siderurgia e Metalurgia e 

Transportes. A quantidade de empresas dos 6 setores selecionados representa 

aproximadamente 67 % da amostra.  
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Os grupos que compõem a amostra são: 

 Grupo Análise: Empresas que tenham todas as certificações ISO 9001, ISO 

14001, ISO 16001, OHSAS 18001 e SA 8000, o critério selecionado foi: as 

empresas precisam ter pelo menos as certificações: ISO 9001, ISO 14001 e 

OHSAS 18001. 

 Grupo Espelho: Composto por empresas com mesmas características do 

grupo de análise (em termos de porte e setor), mas sem nenhum tipo de 

certificação. 

Para o teste de mediana de Mood (por setores) as hipóteses a serem 

testadas ao nível de significância de 95% e 90% são: 

H0 = µ Grupo Análise = µ Grupo Espelho 

H1 = µ Grupo Análise ≠ µ Grupo Espelho 

O teste de mediana de Mood (Tabela 9) para os setores Indústria da 

Construção e Siderurgia e Metalurgia não apresentaram resultados, que 

contribuíssem para a rejeição de H0, portanto, para todos os indicadores destes 

setores, aceita- se H0 ao nível de significância de 90% e 95%. 

O indicador Vendas Líquidas (VL) apresentou-se estatisticamente significante 

ao nível de 95% para o setor de Energia (Qui-Quadrado = 7,50    GL = 1    P = 

0,006); ao nível de 90% para os setores de Química (Qui-Quadrado = 6,53    GL = 1    

P = 0,011) e Petroquímica e Serviços (Qui-Quadrado = 6,74    GL = 1    P = 0,009); 

os valores auxiliam a rejeitar H0 e o indicador representa o fluxo de dinheiro que a 

empresa recebe com as vendas efetuadas. Analisando as médias dos grupos, para 

os setores de Energia, Grupo Análise (µ = 1330,9) e Grupo Espelho (µ = 567,65) a 

diferença das médias é de aproximadamente 134% e Química e Petroquimica Grupo 

Análise (µ = 1269,80) e Grupo Espelho (µ = 190,78) a diferença das médias é de 

aproximadamente 565%, assim, nota-se que as empresa que possuem todas as 

certificações (Grupo Análise) apresentam maiores lucros em relação a vendas de 

produtos e serviços quando comparadas às empresas que não possuem certificação 

(Grupo Espelho).  

O contrário acontece, ainda com o indicador VL, no setor de Serviços Grupo 

Análise (µ = 288,57) e Grupo Espelho (µ = 751,78) a diferença entre as médias, ou 

seja, o lucro com as vendas, do grupo de empresas com todas as certificações é de 

aproximadamente 62% menor. 
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O indicador Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) apresentaram-se 

estatisticamente significantes para os setores Energia (Qui-Quadrado = 2,85    GL = 

1    P = 0,091), Química e Petroquímica (Qui-Quadrado = 6,53    GL = 1    P = 

0,011), Serviços (Qui-Quadrado = 6,74    GL = 1    P = 0,009) e Transportes (Qui-

Quadrado = 5,13    GL = 1    P = 0,024), assim, rejeita-se H0 ao nível de significância 

de 90% (setores: Energia, Química e Petroquímica e Serviços) e 95% para o setor 

de Transportes, assim decide-se por rejeitar H0. 
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Tabela 9 - Teste de Mediana de Mood para setores da amostra 

 

*95% **90% 

Fonte: Dados obtidos pelo software Minitab 17® 

Vendas 

Líquidas

Margem de 

Vendas

Lucro 

Líquido 

Ajustado

Lucro 

Líquido 

Legal

Patrimonio 

Líquido 

Ajustado

Patrimonio 

Líquido 

Legal

Retorno 

sobre 

Patrimônio 

Líquido

Capital 

Circulante 

Líquido

Total de 

Ativos

Retorno 

sobre o 

Ativo

Giro
Liquidez 

Geral

Liquidez 

Corrente

Endividame

nto Geral

Endividame

nto Longo 

Prazo

VL MV LLA LLL PLA PLL ROE CCL TA ROA G LG LC EG ELP

P value  0,006* 0,91  0,091** 0,091**  0,091**  0,027* 0,52 0,52  0,091** 0,24  0,061** 0,35 0,73 0,52 0,91

Mediana 519 6,60 25 30,3 204 194 0,15 4,20 1125 0,05 0,7 0,80 1,10 62,80 40,80

Média 

Análise
1330,9 1,95 25,6 52,65 1209,64 1181,58 0,33 129,6 3092,44 0,08 1,11 4,2 1,26 64,98 39,15

Média 

Espelho

567,65 4,99 -3,35 2,87 745,88 718,47 0,29 31,75 1562,15 0,1 1,62 1,44 1,63 59,07 38,24

P value 0,13 1,00 1,00 1,00 0,13 0,13 1,00 0,45 0,45 0,45 0,45 0,91 0,45 0,45 0,13

Mediana 367,00 1,90 5,50 12,10 190,00 189,00 0,08 91,00 388,00 0,05 0,85 1,40 2,05 48,30 22,30

Média 

Análise
645,39 4,50 10,46 17,89 354,45 346,86 0,09 159,46 764,01 0,05 1,13 1,47 2,39 47,50 24,34

Média 

Espelho

462,93 0,02 -25,22 -19,23 178,42 175,33 18,93 115,90 452,19 -0,01 1,41 1,58 2,08 56,53 29,25

P value  0,011** 0,72 0,27 0,27  0,011**  0,011** 0,72 0,27  0,011** 0,27 0,27  0,065** 0,27  0,068**  0,068**

Mediana 229 4,45 9,60 11,20 71 71 0,19 31,00 236 0,07 1,15 1,4 1,55 57 9,8

Média 

Análise
1269,80 4,01 57,41 54,81 447,87 425,63 0,10 68,51 1620,20 0,05 1,16 1,43 1,69 60,8 19,82

Média 

Espelho

190,78 4,78 11,72 13,60 84,91 82,27 0,19 38,99 167,36 0,09 1,51 1,55 2,03 53,35 11,66

P value  0,009** 0,85 0,46 0,46  0,009**  0,009** 0,26  0,009** 0,46 0,85 0,46 0,46  0,061*  0,040* 0,85

Mediana 416 13,70 50,00 32,00 182 154 0,19 -1 491,00 0,07 0,70 0,50 1 66,7 35,60

Média 

Análise
288,57 13,58 41,14 33,08 120,39 107,28 0,45 -62,112 428,71 0,10 1,13 0,58 0,68 72,15 38,16

Média 

Espelho

751,78 15,07 159,09 148,9 887,84 842,57 0,19 139,12 2592,60 0,10 1,35 1,00 1,37 67,52 33,11

P value 0,86 0,86 0,86 0,86 0,40 0,40 0,86 0,40 0,40 0,86 0,23 0,59 0,63 0,86 0,86

Mediana 329,00 3,60 5,00 16,00 375,00 368,00 0,02 97,00 471,00 0,01 0,70 1,00 1,30 41,80 15,00

Média 

Análise
1060,40 -0,74 64,31 83,35 1187,10 1156,10 -0,04 225,59 2022,60 0,01 0,77 1,69 3,08 44,37 15,28

Média 

Espelho

919,25 2,45 16,28 30,75 1200,90 1164,80 0,07 58,32 2010,20 0,05 0,95 1,12 1,62 48,23 15,80

P value 0,20 0,77 0,20 0,20 0,024* 0,024* 0,77 0,77 0,20 0,77 0,092** 0,49 0,38 0,49 0,77

Mediana 347,00 4,70 20,00 17,00 237 201 0,07 -5,00 910,00 0,03 0,4 0,60 0,90 66,00 34,50

Média 

Análise
326,90 5,26 25,36 18,09 1285,60 1234,10 -0,16 -42,01 1611,70 0,01 1,1571 8,43 0,90 59,54 59,73

Média 

Espelho
724,08 -0,70 239,95 39,32 687,55 623,93 0,86 -111,49 2235,20 -0,01 0,7 0,74 1,05 66,81 37,06

SERVIÇOS n = 19

SIDERURGIA E 

METALURGIA
n = 17

TRANSPORTE n = 17

ENERGIA n = 59

INDUSTRIA DA 

CONSTRUCAO
n = 28

QUIMICA E 

PETROQUIMICA
n = 30
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Rejeitando H0 assume-se que as médias dos grupos analisados são 

diferentes e se demonstram estatisticamente superiores para o Grupo Análise para 

os setores Energia, Química e Petroquímica e Transportes, enquanto que o contrário 

acontece no setor de Serviços (µ Grupo Análise = 120,39 e µ Grupo Espelho = 

887,84).  

Os mesmos setores destacaram o Patrimônio Líquido Legal (PLL) 

apresentando-se estatisticamente significantes para o nível de significância de 95% 

para Energia e Transportes e ao nível de 90% para Química e Petroquímica e 

Serviços, assim, rejeita-se H0 aos níveis de significância apresentados. Assim, como 

para o indicador PLA, para o PLL a média dos grupos dos setores Energia (Qui-

Quadrado = 4,90    GL = 1    P = 0,027), Química e Petroquímica (Qui-Quadrado = 

6,53    GL = 1    P = 0,011) e Transportes (Qui-Quadrado = 5,13    GL = 1    P = 

0,024) apresentam-se estatisticamente maiores para o Grupo de empresas com 

todas as certificações (Grupo Análise), enquanto que o setor de Serviços (Qui-

Quadrado = 6,74    GL = 1    P = 0,009) se comporta de maneira inversa, o grupo de 

empresas sem certificações apresenta µ = 842,57, enquanto que o Grupo Análise (µ 

= 107,28) o que corresponde a aproximadamente 13% da média do Grupo Espelho. 

Em relação aos indicadores de Patrimônio (PLA e PLL) a soma do capital das 

empresas com todas as certificações (Grupo Análise) é maior quando comparado ao 

Grupo Espelho dos setores Energia, Química e Petroquímica e Transporte. 

Ainda no setor de Energia, os indicadores Lucro Liquido Ajustado (LLA) (Qui-

Quadrado = 2,85 GL = 1 P = 0,091) e Lucro Liquido Legal (LLL) (Qui-Quadrado = 

2,85 GL = 1    P = 0,091) apresentaram-se estatisticamente significantes para o nível 

de 90%, assim aceita-se H0 para este nível de significância, sendo que as Médias 

dos dois indicadores se apresentaram muito superiores para o Grupo Análise. 

Para o setor de Energia outros dois indicadores se destacaram, o índice que 

mede a eficiência operacional da empresa, Giro (Qui-Quadrado = 3,50    GL = 1    P 

= 0,061) apresentou-se ligeiramente superior para o Grupo Espelho, assim, ao nível 

de significância de 90%, assim, decide-se por rejeitar H0. E o Total de Ativos (TA), 

para o setor de Energia (Qui-Quadrado = 2,85    GL = 1    P = 0,091), com média dos 

Grupos (Análise µ = 3092,44 e Espelho µ = 1562,15) e também para o setor de 

Química e Petroquímica (Qui-Quadrado = 6,53    GL = 1    P = 0,011), com Médias 

para os Grupos (Análise µ = 1620,20 e Espelho µ = 167,39), assim, aceita-se H0 ao 
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nível de significância de 90% e ressalta-se que empresas com certificações somam 

mais ativos que as empresas sem certificação. 

O índice de Liquidez Geral, rejeita H0, ao nível de significância de 90% e 

analisando as médias dos grupos, estas apresentaram-se ligeiramente maiores para 

o Grupo Espelho no Setor Química e Petroquímica (Qui-Quadrado = 3,39    GL = 1    

P = 0,065). 

O Endividamento Geral (EG) ao nível de significância de 90% rejeita H0 para o 

setor Química e Petroquímica (Qui-Quadrado = 3,33    GL = 1    P = 0,068) e ao nível 

de significância de 95% rejeita-se H0 para o setor de Serviços (Qui-Quadrado = 4,23    

GL = 1    P = 0,040), as empresas que possuem todas as certificações (Grupo 

Análise) financiam 60,8% (Química e Petroquímica) e 72,15% (Serviços) dos seus 

ativos com capital de terceiros. Pode ser vantajoso para as empresas trabalhar com 

capital de terceiros e este indicador pode demonstrar que empresas com certificação 

tem mais credibilidade no mercado para angariar recursos (CORBETTT, MONTES-

SANCHO, KIRSCH, 2005; LO e CHANG, 2007; BERNARDO et al., 2015; LO, 

YEUNG, CHENG, 2011) 

Ao nível de significância de 90% rejeita-se H0 para o índice de Endividamento 

a Longo Prazo (ELP), Qui-Quadrado = 3,33    GL = 1    P = 0,068, para o setor 

Quimica e Petroquimica, indicando que as empresas com todas as certificações 

(Grupo Análise) possuem 19,82% de capital de terceiros que vencerão a longo prazo 

enquanto as empresas do Grupo Espelho 11,66%. 

Destacam-se ainda para o setor de Serviços os indicaores Capital Circulante 

Líquido (CCL) e Liquidez Corrente (LC), ao nível de significância de 90% rejeita-se 

H0 para o CCL (Qui-Quadrado = 6,74    GL = 1    P = 0,009) e ao nível de 

significância de 95% rejeita-se H0 para LC (Qui-Quadrado = 3,52    GL = 1    P = 

0,061). Para ambos as médias do Grupo Espelho (CCL µ = 139,12 e LC µ = 1,37) 

apresentam-se superiores quando comparadas com o Grupo Análise (CCL µ = -

62,11 e LC µ = 0,68). Os resultados indicam que empresas sem certificações, para 

este setor em análise, tem mais recursos disponivels para financiamento de suas 

atividades e que ainda possui capital disponivel para liquidação de suas obrigações. 

Diferente do Grupo Análise quando analisamos o LC µ = 0,68, pode indicar 

que as empresas certificadas do setor de Serviços pode não ter capital disponível 

suficiente para quitar suas obrigações, pois o valor apresentado é menor do que 1. 
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Assim, ao nível de significância de 95% e 90%, para todos os setores, os 

indicadores que não estão destacados na Tabela 9 contribuiram para aceitar H0, 

conclui-se que as médias não são estatisticamente diferentes.  

Os resultados do teste de mediana de mood para os setores foram extraídos 

do software MINITAB 17® e são apresentados nos ANEXOS de A até H. 

 

 

4.3.3 Modelo de Equações Estruturais  
 

Como apresentado no item 3.3 Análise de Dados secundários -  Figura 9 o 

modelo de equações estruturais com constructos e variáveis pré determinados foram 

testados para a amostra.  A Figura 26 apresenta o modelo testado no software 

Smart PLS 2.0, entretanto, quando o constructo ‗Setor‘ e suas variáveis foram 

colocadas no modelo, ele apresentou Matriz de Singularidade e o modelo não foi 

processado. 

Optou-se então, por retirar o constructo ‗Setores‘ e suas variáveis e 

permanecer com os demais constructos e variáveis, assim, foi possível obter 

resultados significativos para a amostra. 

A variável nominal SGI foi codificada por indicadores dummy, conforme 

Tabela 2. 

A partir do modelo teórico elaborou-se o diagrama de caminhos na ferramenta 

SmartPLS 2.0 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005). A Figura 26 apresenta o diagrama 

de caminhos aplicado na amostra, resultados do modelo de equações estruturais 

são apresentados no Erro! Fonte de referência não encontrada.. 
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Legenda: 
SGI = Integração Sistemas Normativos de Gestão 
ROE = Retorno sobre o Patrimonio Líquido 
ROA = Retorno sobre o Ativo 
VL = Vendas Liquidas 
LG = Liquidez Geral 
LLA = Lucro Liquido Ajustado 
MV = Margem de Vendas 
EG = Endividamento Geral 
PLA = Patrimonio Liquido Ajustado 
TA = Total de Ativo 

 
Figura 26- Diagrama de Caminhos 

Fonte: Dados obtidos pelo software SmartPLS 2.0 

 
 

O modelo conceitual pretende analisar as afirmações apresentadas por 

autores como Corbett e Kirsch (2001); Jacobs, Singhal e Subramanian (2010); 

Melnyk, Sroufe e Calantone (2003); Zailani et al., (2012),  Corbett, Montes-Sancho e 

Kirsch (2005); Dick, Heras e Casadesús (2008) e LO, Yeung e Cheng (2011) 

Jacobs, Singhal e Subramanian (2010); Melnyk, Sroufe e Calantone (2003) 

sugeriram estudar a integração das normas e a relação das certificações e seu 

impacto no desempenho financeiro das empresas, sugerem a utilização de 

indicadores contábil-financeiros, como Vendas, Retorno sobre o Ativo (ROA), 

Retorno sobre o Investimento (ROE), Total de ativos, Número de empregados, 

SGI 
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Vendas, Giro do Ativo, entre outros. Assim, diante desse contexto, a hipótese é 

estabelecida: 

 H1. O SGI está positivamente associado ao desempenho econômico das 
empresas. 

O modelo apresentado na Figura 26 foi simplificado e apresentado na Figura 

27. Para simplificar o entendimento do modelo, optou-se por ocultar algumas flechas 

e apresentar a posição da H1 de maneira geral. 

 

 

Figura 27 - Modelo conceitual e Hipóteses 

 

Este estudo analisou 253 empresas, sendo 124 do grupo Análise (possuem 

SGI) e 129 do grupo espelho (sem SGI) e cinco indicadores de desempenho 

econômico: Retorno, Crescimento, Lucratividade, Endividamento e Patrimônio, 

sendo cada indicador composto por uma variável de controle, de acordo com a 

Figura 27. 

A Tabela 10 apresenta as variáveis de controle do modelo conceitual, os 

indicadores Lucro Líquido Ajustado, Margem de Vendas e Total de Ativos 

apresentam-se estatisticamente significantes ao nível de 1%, enquanto que 
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Patrimônio Líquido Legal, apresentou nível de significância de 5%. A Tabela 11 

apresenta as variáveis latentes, a raiz quadrada do AVE é maior que a correlação 

entre eles (HENSELER et al., 2009; TENEHAUS et al., 2005) o que confirma a 

validade da discriminante. 

Tabela 10 - Carga dos fatores 
 

 

Fonte: Dados obtidos pelo software SmartPLS 2.0 

O número na diagonal (Tabela 11) contêm a raiz quadrada do AVE, e todos 

os valores apresentaram-se estatisticamente significante ao nível de 1%. 

 
Tabela 11 – Matriz de Correlação entre as variáveis latentes (n=253) 

 

Fonte: Dados obtidos pelo software SmartPLS 2.0 

 

A variável de controle ―Grupo Análise‖ foi codificada em variável dummy, e 

modelada como indicador formativo, neste modelo. As demais variáveis e sua 

relação com os constructos são apresentados na Tabela 12, analisando os 

resultados apresentados nesta tabela nota-se que apenas os indicadores Margem 

de Vendas que pertence ao constructo Lucratividade apresenta nível de significância 

de 1% e Lucro Liquido Ajustado -> Lucratividade com nível de significância de 10%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflective Indicators Endividamento SGI Lucratividade Patrimônio Retorno Crescimento T Statistics P value

EG 1,000 0,884 -0,508 0,372 -0,121 -0,204

Grupo Análise 0,884 1,000 -0,577 0,262 -0,138 -0,273

LG -0,153 -0,172 0,298 -0,081 0,158 0,047 1,365 0,1736

LLA -0,365 -0,417 0,722 -0,157 0,346 0,115 5,321 0,0000

MV -0,441 -0,499 0,865 -0,142 0,051 0,142 9,931 0,0000

PLA 0,079 0,160 -0,245 0,612 0,000 0,650 3,484 0,0006

ROA -0,060 -0,067 0,186 -0,115 0,489 0,018 1,089 0,2773

ROE 0,043 0,049 0,006 -0,018 -0,353 -0,009 0,785 0,4333

TA 0,141 0,190 -0,249 0,727 -0,023 0,695 4,523 0,0000

VL -0,204 -0,273 0,162 0,666 0,032 1,000

Constructo Endividamento SGI Lucratividade Patrimônio Retorno Crescimento

Endividamento 1,000

SGI 0,884 1,000

Lucratividade -0,508 -0,577 1,000

Patrimônio 0,372 0,262 -0,187 1,000

Retorno -0,121 -0,138 0,221 -0,120 1,000

Crescimento -0,204 -0,273 0,162 0,666 0,032 1,000
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Tabela 12 - Análise dos indicadores do modelo (Outer Weights) 

 

 

Fonte: Dados obtidos pelo software SmartPLS 2.0 

 

A Tabela 13 apresenta de forma resumida os resultados obtidos no software 

Smart PLS 2.0 quando analisado o modelo conceitual. De acordo com os resultados 

obtidos, as empresas que tem SGI tem melhor desempenho econômico quando 

analisamos os indicadores de Endividamento (p = 0,000); Lucratividade (p = 0,000) e 

Patrimônio (p= 0,001) ao nível de significância de 1%. O indicador Crescimento 

apresenta nível de significância de 5%. Os valores da estatística de t para os 

indicadores Endividamento, Lucratividade, Patrimônio e Crescimento mostram-se t > 

1,658, caminhos significantes a 10%, ou seja, existe menos de 10% de possibilidade 

de erro em afirmar que esses coeficientes são diferentes de zero. E existe menos de 

1% de risco (Endividamento, Lucratividade e Patrimônio) e menos de 5% de risco 

para Crescimento dos coeficientes serem iguais a 0. 

 
Tabela 13 -  Análise das variáveis do modelo 

 

Fonte: Dados obtidos pelo software SmartPLS 2.0 

 

Indicators
Original 

Sample 

Sample 

Mean

Standard 

Deviation 

Standard 

Error 

T 

Statistics 
P value

EG-> Endividamento 1,00000 1,00000 0,00000 - - -

Grupo Análise ->SGI 1,00000 1,00000 0,00000 - - -

LG -> Lucratividade 0,152403 0,102125 0,277797 0,277797 0,548611 0,583758

LLA -> Lucratividade 0,464226 0,556216 0,256697 0,256697 1,808459 0,071727

MV -> Lucratividade 0,716042 0,616687 0,213729 0,213729 3,350238 0,000931

PLA ->Patrimônio -4,417668 -3,598645 7,00641 7,00641 0,630518 0,528927

ROA -> Retorno 1,221758 0,205418 1,176543 1,176543 1,038431 0,300065

ROE -> Retorno -1,139292 0,615287 1,066575 1,066595 1,068157 0,286472

TA -> Patrimonio 5,091123 4,440084 6,873865 6,873865 0,740649 0,459596

VL -> crescimento 1,00000 1,00000 0,00000 - - -

Variables Hypothesis
Path 

Coefficient

Standard 

Error

T 

statistics
P Value % R2

SGI -> Endividamento H1a 0,885 0,015 57,846 0,000 0,00% 0,782

SGI -> Lucratividade H1b -0,577 0,043 13,455 0,000 0,00% 0,332

SGI -> Patrimonio H1c 0,262 0,078 3,373 0,001 0,09% 0,069

   SGI -> Retorno H1d -0,138 0,159 0,866 0,388 38,75% 0,019

SGI -> crescimento H1e -0,273 0,144 1,892 0,060 5,97% 0,074
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Os valores de R2 igual a 0,782 para a SGI-> Endividamento demonstra alto 

nível de significância dos coeficientes do caminho do modelo e para R2 = 0,332 de 

SGI ->Lucratividade apresenta médio poder explanatório da equação de regressão 

(CHIN, 1998). 

O modelo de equações estruturais testado apresentou significância em 

relação a SGI e as variáveis: Endividamento, Lucratividade, Patrimônio e 

Crescimento, isto, demonstra que para a amostra analisada, ter certificação impacta, 

influencia, as variáveis de endividamento (EG), lucratividade (LG, LLA, MV), 

patrimônio (PLA, TA) e Crescimento (VL) das empresas, com isso, demonstra que 

as Hipóteses H1a, H1b, H1c e H1d são suportadas pelo modelo. E auxilia a responder 

a hipótese principal da tese e o objetivo da pesquisa, indicando que as empresas 

que tem certificação (SGI) tem melhor desempenho econômico com base nos 

indicadores de lucratividade, crescimento, endividamento e patrimônio, segundo a 

base de dados da revista Exame. 

Assim, assume-se H1. O SGI está positivamente associado ao desempenho 

econômico das empresas quando analisados os indicadores Endividamento, 

Lucratividade, Patrimônio e Crescimento como verdadeira de acordo com os dados 

da amostra analisada. 

 

 
4.3.4 Síntese dos resultados da fase 3  
 

 O indicador Vendas Líquidas (VL) apresentou-se estatisticamente significante 

ao nível de 95% para o setor de Energia (Qui-Quadrado = 7,50    GL = 1    P = 

0,006); ao nível de 90% para os setores de Química (Qui-Quadrado = 6,53    GL = 1    

P = 0,011) e Petroquímica e Serviços (Qui-Quadrado = 6,74    GL = 1    P = 0,009); 

os valores auxiliam a rejeitar H0 e o indicador representa o fluxo de dinheiro que a 

empresa recebe com as vendas efetuadas. Analisando as médias dos grupos, para 

os setores de Energia, Grupo Análise (µ = 1330,9) e Grupo Espelho (µ = 567,65) a 

diferença das médias é de aproximadamente 134% e Química e Petroquimica Grupo 

Análise (µ = 1269,80) e Grupo Espelho (µ = 190,78) a diferença das médias é de 

aproximadamente 565%, assim, nota-se que as empresa que possuem todas as 

certificações (Grupo Análise) apresentam maiores lucros em relação a vendas de 

produtos e serviços quando comparadas às empresas que não possuem certificação 
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(Grupo Espelho). Isto também foi observado no modelo de equações estruturais, 

evidenciado pela variável Crescimento, composta pelo VL (apresentou nível de 

significância de 5%). 

O indicador Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) apresentou-se 

estatisticamente significante para os setores Energia (Qui-Quadrado = 2,85    GL = 1    

P = 0,091), Química e Petroquímica (Qui-Quadrado = 6,53    GL = 1    P = 0,011), 

Serviços (Qui-Quadrado = 6,74    GL = 1    P = 0,009) e Transportes (Qui-Quadrado 

= 5,13    GL = 1    P = 0,024), assim, rejeita-se H0 ao nível de significância de 90% 

(setores: Energia, Química e Petroquímica e Serviços) e 95% para o setor de 

Transportes, assim decide-se por rejeitar H0. Este indicador também foi evidenciado 

pelo modelo de equações estruturais, Patrimônio (p= 0,001) ao nível de significância 

de 1%. 

Na análise descritiva, nota-se que para os indicadores de Patrimônio (PLA e 

PLL) a soma do capital das empresas com todas as certificações (Grupo Análise) é 

maior quando comparado ao Grupo Espelho dos setores Energia, Química e 

Petroquímica e Transporte. 

Ainda no setor de Energia, os indicadores Lucro Liquido Ajustado (LLA) (Qui-

Quadrado = 2,85 GL = 1 P = 0,091) e Lucro Liquido Legal (LLL) (Qui-Quadrado = 

2,85 GL = 1    P = 0,091) apresentaram-se estatisticamente significantes para o nível 

de 90%, assim aceita-se H0 para este nível de significância, sendo que as Médias 

dos dois indicadores se apresentaram muito superiores para o Grupo Análise. O 

índice de Liquidez Geral, rejeita H0, ao nível de significância de 90% e analisando as 

médias dos grupos, estas apresentaram-se ligeiramente maiores para o Grupo 

Espelho no Setor Química e Petroquímica (Qui-Quadrado = 3,39    GL = 1    P = 

0,065). 

 Para o modelo de equações estruturais apresentado, o Lucro Líquido 

Ajustado e a Liquidez Geral são variáveis de controle do indicador Lucratividade que 

apresentou R2 de médio poder explanatório da equação de regressão e p value de 

0,00 nível de significância de 1%. 

O Endividamento Geral (EG) ao nível de significância de 90% rejeita H0 para o 

setor Química e Petroquímica (Qui-Quadrado = 3,33    GL = 1    P = 0,068) e ao nível 

de significância de 95% rejeita-se H0 para o setor de Serviços (Qui-Quadrado = 4,23    

GL = 1    P = 0,040), as empresas que possuem todas as certificações (Grupo 
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Análise) financiam 60,8% (Química e Petroquímica) e 72,15% (Serviços) dos seus 

ativos com capital de terceiros. Pode ser vantajoso para as empresas trabalhar com 

capital de terceiros e este indicador pode demonstrar que empresas com certificação 

tem mais credibilidade no mercado para angariar recursos (CORBETTT; MONTES-

SANCHO; KIRSCH, 2005; LO; CHANG, 2007; BERNARDO et al., 2015; LO; 

YEUNG;CHENG, 2011). 

No modelo de equações estruturais o valor de R2 = 0,782 para SGI -> 

Endividamento (Endividamento Geral) demonstra alto nível de significância dos 

coeficientes do caminho do modelo. 

Assim, ao nível de significância de 95% e 90%, para todos os setores, os 

indicadores que não estão destacados na Tabela 9 contribuíram para aceitar H0, 

conclui-se que as médias não são estatisticamente diferentes. Entretanto, os 

mesmos indicadores apresentaram-se significativos para o modelo de equações 

estruturais. 

Rejeitando H0 para o teste de mediana de mood assume-se que as médias 

dos grupos analisados são diferentes e se demonstram estatisticamente superiores 

para o Grupo Análise para os setores Energia, Química e Petroquímica e 

Transportes. 

Assim como na análise descritiva, no teste de mediana de mood e no modelo 

de equações estruturais, o constructo Retorno, composto pelos indicadores ROE e 

ROA não apresentaram diferença significativa para nenhum setor, e no caso do 

modelo de equações este indicador não apresentou nível de significância. Para o 

modelo de equações estruturais o SGI está positivamente associado ao 

desempenho econômico das empresas quando analisados os indicadores 

Endividamento, Lucratividade, Patrimônio e Crescimento para a o teste de mediana 

de  mood nos grupos o único indicador que não apresentou diferença 

estatisticamente significativa para nenhum modelo da amostra foi a Margem de 

Vendas (MV),  que no modelo de equações estruturais é uma variável de controle  

do indicador de Lucratividade, apresentando p =0,000 estatisticamente significativa 

ao nível de 1%.  
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5.CONCLUSÃO 

 
5.1 Atendimento aos objetivos da tese 
 

Os objetivos que nortearam o desenvolvimento desta pesquisa foram 

divididos em objetivo principal e cinco objetivos específicos: 

O objetivo dessa pesquisa é analisar o impacto do SGI no desempenho das 

empresas, baseado no TBL, verificando se essa implementação, induz as 

organizações a serem mais sustentáveis. 

Quanto aos objetivos específicos: Construir um quadro teórico que caracterize 

o SGI em termos de normas e elementos chave de gestão (OE1) ; Analisar as 

etapas, motivações, vantagens e desvantagens da implantação do SGI (OE2); 

Identificar os indicadores de sustentabilidade, baseados no conceito do TBL, a 

serem aplicados como medida de desempenho (OE3); Analisar o impacto dos SGI 

no desempenho organizacional considerando a perspectiva TBL (OE4); e Analisar a 

influência das variáveis setor e cultura organizacional na implementação dos SGI e 

na relação entre SGI e desempenho (OE5). 

Assim, diante dos objetivos dessa pesquisa realizou-se uma revisão da 

literatura sobre o tema que resultou em duas hipóteses: 

• H1: O SGI tem impacto positivo no desempenho organizacional na 

perspectiva do TBL, auxiliando as empresas a se tornarem mais sustentáveis. 

• H2: A cultura organizacional está associada positivamente com o 

desempenho das organizações na perspectiva do TBL. 

Construiu-se um modelo teórico que caracterizasse o SGI em termos de 

normas e elementos chave de gestão (OE1), apresentou-se no item revisão de 

literatura os principais autores, trabalhos, pesquisas, etapas e modelos de 

integração das normas apresentados por diversos autores,  os elementos a serem 

considerados durante o processo de integração,  fez-se uma RSL, por meio de uma 

bibliometria que apresentou lacunas no que se refere a análise do impacto da 

adoção dessas abordagens normativas no desempenho organizacional e 

ressaltaram a lacuna na literatura de estudos nessa área, principalmente que 

contemplem a dimensão social do Triple Bottom Line.  

Os resultados desta abordagem resultaram em um modelo teórico que 

contemplou hipóteses que acrescidas às hipóteses da revisão da literatura foram 
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testadas na metodologia de estudo de caso. Na etapa do estudo de caso, buscou-se 

analisar o modelo teórico e suas variáveis apresentadas na RSL, buscou-se analisar 

as etapas de integração das normas, as motivações, as vantagens e desvantagens 

do SGI (OE2) nas empresas analisadas. Além de analisar os indicadores de 

sustentabilidade aplicados como medida de desempenho pelas organizações (OE3) 

e o impacto dos SGI no desempenho das organizações baseados no TBL (OE4 e 

H1), os resultados dos estudos de caso apontaram que as empresas enfatizam mais 

as ações sociais e as ambientais do que os resultados econômicos quando 

questionadas sobre a relação entre SGI e desempenho baseado no TBL, as ações 

econômicas não são enfatizadas porque, de acordo com as empresas analisadas 

ações ambientais e sociais desenvolvidas pelas empresas acabam criando valor 

financeiro para a empresa. 

Ainda, analisou-se a influência dos setores e da cultura organizacional na 

implementação dos SGI e na relação entre SGI e o desempenho organizacional 

(OE5 e H2) apresentada pelo modelo conceitual. A cultura organizacional tem sido 

identificada como um fator que pode influenciar o SGI, bem como a liderança do 

gerente de todo o processo de implementação, gerentes e as equipes têm de alinhar 

os objetivos e seguir os passos de integração. 

Ressalta-se ainda que no decorrer do estudo de caso, as empresas citaram 

que deve ser considerado o fator humano no processo de integração das normas e 

não apenas a cultura organizacional deve propiciar um bom clima organizacional 

para isto, mas um bom gerenciamento da mudança colabora para a eficácia do SGI. 

Neste estudo de caso, analisou-se diferentes setores e percebeu-se que para 

os setores de Energia e Siderurgia as exigências do mercado tendem a pressionar 

as empresas a certificar-se o que acaba melhorando o desempenho das empresas 

de forma geral, incluindo as ações baseadas no TBL. Mas nota-se que não é o tipo 

de empresa (setor) que influencia a relação entre SGI e o desempenho baseado no 

TBL, mas os objetivos estratégicos e a consciência ambiental da empresa e dos 

funcionários que influenciam esta relação.  

Com o intuito de analisar o desempenho econômico de grandes empresas 

(OE4) analisou-se a base de dados da Revista Exame, ano de 2014, selecionou-se 

uma amostra, composta por dois grupos intitulados  Grupo Análise (Empresas que 

tenham todas as certificações ISO 9001, ISO 14001, ISO 16001, OHSAS 18001 e 
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SA 8000, o critério selecionado foi: as empresas precisam ter pelo menos as 

certificações: ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001) e Grupo Espelho (Composto 

por empresas (mesmo setor) sem nenhum tipo de certificação). 

Os indicadores referentes ao Patrimônio Liquido Ajustado (PLA), Patrimônio 

Líquido Legal (PLL) e Giro apresentam melhores resultados para o grupo análise 

(empresas com todas as certificações) 

Ainda, quando a análise foi realizada por setores, percebe-se haver um único 

setor (Serviços) em que as empresas que não possuem certificação apresentam 

melhor desempenho quando comparadas com as empresas que possuem todas as 

certificações ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 entre outras (Grupo Análise).  

Para os setores Energia, Química e Petroquímica e Transportes, com este 

grupo de dados é possível afirmar que existem diferenças estatisticamente 

significativas entre as empresas dos dois grupos da amostra e para alguns setores a 

certificação pode auxiliar as empresas no seu desempenho financeiro e operacional, 

enquanto que para outros setores esta diferença não é significativa. 

Comparando os resultados obtidos com o teste de mediana de mood, para os 

setores, de maneira geral o grupo com SGI (Grupo Análise) apresentam melhor 

desempenho econômico do que o Grupo Espelho.  

Vale lembrar que a base de dados da revista Exame contemplam os dados 

das empresas dos estudos de casos e com as análises do teste de mediana de 

mood, nota-se que as empresas do setor do estudo de caso, se destacaram 

positivamente quando comparadas com as empresas sem certificação, corroborando 

assim para afirmar os resultados do estudo de caso em que as empresas relataram 

e apresentaram alguns resultados econômicos quando questionadas sobre quais 

eram as melhorias econômicas resultantes do processo de SGI. 

O modelo de equações estruturais testado apresentou significância em 

relação ao SGI e as variáveis: Endividamento, Lucratividade, Patrimônio e 

Crescimento, isto, demonstra que para a amostra analisada, ter certificação impacta 

positivamente as variáveis de endividamento (EG), lucratividade (LG, LLA, MV), 

patrimônio (PLA, TA) e Crescimento (VL) das empresas.  

E assim como na análise descritiva, no teste de mediana de mood e no 

modelo de equações estruturais, o constructo Retorno, composto pelos indicadores 

ROE e ROA não apresentaram diferença significativa para nenhum setor, e no caso 
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do modelo de equações este indicador não apresentou nível de significância. Para o 

modelo de equações estruturais o SGI está positivamente associado ao 

desempenho econômico das empresas quando analisados os indicadores 

Endividamento, Lucratividade, Patrimônio e Crescimento. Entretanto, comparando 

os resultados do modelo de equações estruturais com a análise descritiva e o teste 

de mediana de  mood nos grupos o único indicador que não apresentou diferença 

estatisticamente significativa para nenhum grupo ou setor da amostra foi a Margem 

de Vendas (MV),  mas para o modelo de equações estruturais é uma variável de 

controle  do indicador de Lucratividade, apresentando p =0,000 sendo considerada 

estatisticamente significativa ao nível de 1%.  

O modelo de equações estruturais auxiliou a análise do desempenho 

econômico das empresas com SGI, denominadas de Grupo Análise, indicando que 

as empresas que tem certificação (SGI) tem melhor desempenho econômico, 

segundo a base de dados da revista Exame e com base nos resultados 

apresentados. 

Os métodos de pesquisa apresentados auxiliaram a atingir os objetivos 

propostos neste trabalho e a responder as hipóteses estabelecidas. Assim, com 

base nos métodos apresentados e na amostra selecionada pode-se dizer que a 

implantação do SGI impacta no desempenho das organizações, levando-as a se 

tornarem mais sustentáveis, pois as empresas do estudo de caso apresentaram 

indicadores sociais e ambientais por elas criados e analisados, alguns indicadores 

econômicos foram apresentados pela Empresa 2, entretanto, as demais empresas 

afirmaram que as empresas não focam no desempenho econômico, pois o retorno 

financeiro se torna consequência quando a empresa foca nos indicadores 

ambientais e sociais. Com base no teste de mediana de mood e no modelo de 

equações estruturais foi possível notar os indicadores econômicos que melhor 

representam o desempenho das empresas com SGI quando comparadas com 

empresas do mesmo setor eu não possuem SGI. 

 

5.2 Implicações para a teoria 
 

Este estudo propõe um modelo conceitual a partir da RSL, abordagem 

bibliométrica composto por variáveis que buscam analisar se o SGI impacta 

positivamente o desempenho baseado no TBL, a influência da cultura 
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organizacional, setores e porte das organizações. Outro modelo conceitual, proposto 

a partir do modelo de equações estruturais busca analisar a relação entre o SGI e o 

desempenho econômico das organizações, para isto, utiliza-se de indicadores 

econômicos.  

É importante destacar que os modelos propostos estão alinhados as 

abordagens, modelos e estudos utilizados como referência para a construção do 

quadro teórico do projeto de pesquisa. De maneira geral, as principais variáveis 

elencadas nos modelos Asif et al (2009); Beckmerhagen et al. (2003); Bernardo et 

al. (2009); Dale (2002); Douglas e Glen (2000); Fresner e Engelhardt (2004); ISO 

(2008) ; Jorgensen et al. (2005); Jørgensen et al. (2006); Karapetrovic (2002); 

Karapetrovic (2003); Karapetrovic e; Willborn (1998); Kirkby (2002); Labodova 

(2004); Mackau (2003); Matias e Coelho, (2002); Pojasek (2006); Puri (1996); 

Ribeiro Neto, Tavares  e Hoffmann (2008); Salome (2008); Seghezzi (1997); 

Tranmer (1996); Wilkinson & Dale (1999); Zeng et al, (2007); Zeng et al. (2005 e 

2011); Zeng, Shi e Lou (2007); WCED (1987); Bennett e James (1997); Burger e 

Mayer (2003); CHN (2001); Corbett, Montes-Sancho e Kirsch (2005) estão 

contempladas no modelo proposto da relação entre SGI e o desempenho 

organizacional baseado no Triple Bottom Line (econômico, ambiental e social). 

Ainda o modelo teórico contempla variáveis como cultura organizacional, 

sendo os principais Brown (1998); Freitas (1991); Freitas (2007); Schein (1990); 

Watson & D‘Annunzio-Green (1996); Wilkinson e Dale (1999); Fernández, Junquera 

e Ordiz, 2003); Govindarajulu e Daily (2004); Setor econômico, sendo eles  Pheng e 

Pong (2003); Casadesús (2007); Zeng; Tam e Tam (2008); Karapetrovic e 

Casadesús (2009); Nadae (2010); Nakamura, Takahashi e Vertinsky (2001); 

Vinodukmar e Bhasi (2011); Qiang e Chow (2007); J Hřebíček et al., (2011) e Porte 

organizacional para os autores Jorgensen, Remmen e Mellado (2006); Casadesús 

(2007); Karapetrovic e Casadesús (2009); Nadae e (2010); Santos, Mendes e 

Barbosa (2011); Weltzien, Hoivik e Shankar (2011). 

Portanto, uma segunda contribuição relevante do modelo proposto é sua 

abrangência, podendo ser analisado por setores ou de maneira geral, considera-se 

uma contribuição à teoria o método utilizado e detalhado nesta tese permite que 

outros pesquisadores aprimorem estes modelos e continuem contribuindo para as 

áreas do conhecimento. 
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Com os resultados do estudo de caso, notou-se que o fator humano precisa 

ser acrescentado as etapas dos modelos de integração propostos por Seghezzi 

(1997); Wilkinson e Dale (1999); Kirskby (2002); Karapetrovic (2003); Beckmerhagen 

et al. (2003); Pojasek (20060 e Jorgensen et al (2006, 2008). Antes de iniciar o 

processo de integração das normas, mostrou-se necessário criar meios de envolver 

o colaborador no processo, por meio de workshops, palestras, reuniões, ferramentas 

da qualidade que permitam o trabalho em equipe. Bem como o gestor precisa 

exercer um papel de líder e proporcionar uma gestão da mudança que envolva todos 

os colaboradores. 

 

5.3 Implicações para a prática 
 

Este estudo pode ajudar os gestores a analisar a importância do envolvimento 

da equipe, cultura organizacional e liderança dos gestores como peças-chave para 

um processo de implantação do sistema. Assim como a importância de se 

concentrar em ações ambientais e sociais, procurando promover a imagem da 

empresa e, consequentemente, obter retornos econômicos. Ainda assim, educa os 

funcionários sobre ações sustentáveis e o papel do indivíduo na organização e na 

sociedade. O fator humano precisa ser analisado e o gerenciamento da mudança 

deve ser levado em consideração nas etapas nos objetivos estratégicos das 

organizações. 

Com os resultados obtidos nos estudos de casos, análise descritiva, teste de 

mediana de mood e modelo de equações estruturais pode –se dizer que as 

empresas que possuem certificação têm melhor desempenho econômico do que as 

demais empresas. Portanto, investir em SGI pode aumentar o desempenho 

econômico das empresas, resultando em lucratividade, aumento do patrimônio e 

crescimento das vendas. Isto pode acontecer devido a visibilidade da empresa, 

maiores investimentos por parte dos stakeholders, conquista de novos clientes e 

retenção dos atuais clientes que exigem fornecedores com certificação ao longo da 

cadeia de suprimentos, melhora a imagem da empresa perante a sociedade, evita 

desperdícios, reduz custos, entre outras implicações.  
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5.4 Limitações 

 

A abordagem multi-métodos auxilia a mitigar as limitações da pesquisa, 

entretanto, alguns pontos são ponderados e podem ser considerados como 

limitação. Em relação ao RSL, uma busca em outras bases de dados poderia 

contribuir ainda mais com o modelo apresentado. O estudo de caso, se limitou a 

analisar empresas que possuem apenas o ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, 

outras normas poderiam ser analisadas, ou um setor único poderia ser escolhido 

para análise e comparação do desempenho das empresas, outras entrevistas com 

departamentos indiretamente ligados aos departamentos de SGI e Sustentabilidade 

poderiam ser entrevistados para analisar a opinião de outros departamentos se 

perceberam o impacto, as melhorias, se foram envolvidos no processo de integração 

das normas, como estes departamentos contribuem para os indicadores baseados 

no TBL são analisados.  

Por último, considera-se uma limitação do estudo o fato de se ter adotado o 

teste de mediana de mood em detrimento de outros testes estatísticos em função da 

amostra não apresentar normalidade, outras analises poderiam ser testadas.   

 

5.5 Implicações para trabalhos futuros 
 

  O desenvolvimento da tese, principalmente na RSL percebeu-se uma 

limitação de estudos quanto a relação entre SGI e o desempenho social, aplicando-

se o teste notou-se que na prática existem mais ações sociais do que as ambientais 

e econômicas, como apresentadas na literatura. Sugere-se como pesquisas futuras 

realizar uma busca na literatura, por meio de uma bibliometria, sobre a relação entre 

SGI e o desempenho social. Ainda trabalhos futuros poderiam buscar entender a 

importância do fator humano no processo, etapas, de integração das certificações, 

assim, elaborar um modelo que incorpore este fator e supra esta necessidade 

apresentada pelas empresas no método do estudo de caso. Ainda, pode-se 

aprofundar a influência da cultura organizacional na integração das certificações. 

Outros trabalhos acadêmicos podem surgir a partir desta pesquisa, 

analisando a aplicação de outras normas que também podem melhorar o 

desempenho sustentável das organizações. Sugere-se ainda, utilizar outras bases 
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de dados secundários para realizar um modelo de equações estruturais e também 

utilizar outros indicadores econômicos para realizar as análises. 
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APÊNDICE A – PROTOCOLO DE ENTREVISTA (ESTUDO DE CASO) 

 

Informações gerais da empresa 

1 . Número de Empregados 

2 . Produtos vendidos 

3 . Numero de filiais (localização) e localização da matriz. 

4. Certificações obtidas e ano de obtenção.  

5. Quais normas foram integradas? 

Motivação para a integração dos Sistemas de Gestão 

1. Que tipo de sistema de gestão a organização emprega (gestão da qualidade, 

sustentabilidade, saúde e segurança, responsabilidade social, etc)? 

2. Qual é o papel da Integração dos Sistemas Normativos de Gestão (SGI) no 

sistema de gestão global da organização? 

3. Qual é a sua motivação para a integração dos sistemas de gestão?  

4. Algum stakeholder exigiu a integração ou a implantação de algum sistema de 

gestão? 

5. Qual é o fator mais importante na decisão de realizar a integração dos sistemas 

de gestão?  

6. O que é necessário ter para conseguir integrar os sistemas de gestão? 

(considerar estrutura, recursos, porte organizacional, stakeholder, mercado, setor....) 

Processo e os resultados da integração dos Sistemas de Gestão 

1. Como e quais foram os passos para a integração dos sistemas de gestão? 

2.  Como a integração de sistemas de gestão afeta as operações? 

3. Que mudanças ocorrem durante a integração? (positivas e/ou negativas) 

4.  Que tipos de melhorias operacionais resultaram (se houver)? 

5. Como os resultados da integração na melhoria de desempenho operacional? 

6. Quais são os tipos de resultados (financeiros) após a integração de sistemas 

de gestão? Poderia dar alguns exemplos? 

7. Como a integração afetou o relacionamento com os stakeholders? 

(fornecedores, clientes, reguladores e outros). 

8. Que tipo de práticas a organização realizada para/com os fornecedores (em 

termos de seleção, desenvolvimento, avaliação e feedback)? 
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9. Qual é o impacto da integração sobre os clientes e os aspectos relacionados 

ao cliente (imagem no mercado e satisfação do cliente)? 

10. Como a integração afeta a produtividade, eficiência, tempo de ciclo, setup e 

outras métricas de desempenhos utilizados na sua organização? 

11. Qual é o papel dos trabalhadores em um SGI (em termos de envolvimento, 

mudanças comportamentais, resolução de problemas, etc)? 

12. Você poderia dizer pelo menos três vantagens e três dificuldades durante a 

integração? 

13. Quais os fatores organizacionais que podem influenciar o comportamento dos 

funcionários durante integração? 

14. Você acha que a cultura organizacional pode influenciar este processo? Por 

que e Como? 

15. Você acha que as regras e normas organizacionais podem influenciar a 

implementação SGI? 

16. Os comportamentos empregadores podem afetar o processo de 

implementação SGI? 

17. Como a organização pode envolver os empregadores durante o processo de 

implementação do SGI? Como motivá-los? 

18.  Você conhece os programas de Responsabilidade Social da empresa? 

19. A Responsabilidade social muda a imagem da empresa para os clientes, os 

acionistas e para a sociedade? 

20.  Você observa todos os benefícios dos programas de Responsabilidade 

Social da empresa? 

21.  Você acha que a relação entre empresa e sociedade deve ser mais próxima? 

22. Qual é o impacto da SGI sobre sustentabilidade? 

23.  A SGI pode influenciar as práticas de sustentabilidade? Como? Exemplos? 

24. Como você mede essa influência? 

25.  Que tipo de práticas Ambientais a organização realiza? 

26. Que tipo de práticas sociais organização realiza? 

27. Você utiliza indicadores sustentáveis? Se sim, quais? Qual é a frequência de 

divulgação dos resultados? 
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 APÊNDICE B – PUBLICAÇÕES POR PERIÓDICO – ISO 14001 
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APÊNDICE C – PUBLICAÇÕES POR PERIÓDICO – OHSAS 18001 

 
 
 
 

Titulos dos Periódicos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 1 1 2 1 1 1 7

SAFETY SCIENCE 1 1 3 2 7

DYNA 1 2 3

INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS 3 3

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT 1 1 1 3

JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES 2 1 3

WORK-A JOURNAL OF PREVENTION ASSESSMENT & REHABILITATION 3 3

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 2 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS 2 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH 1 1 2

METALURGIA INTERNATIONAL 1 1 2

ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION 1 1

AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT 1 1

APPLIED ERGONOMICS 1 1

ECOLOGICAL INDICATORS 1 1

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MACHINING 1 1

INDUSTRIAL HEALTH 1 1

JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT-ASCE 1 1

KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING 1 1

MICROCHEMICAL JOURNAL 1 1

PRODUCTION PLANNING & CONTROL 1 1

TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM 1 1

TOTAL QUALITY MANAGEMENT 1 1

TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE 1 1
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APÊNDICE D – PUBLICAÇÕES POR PERIÓDICO – ISO 16001 

 

 

 

 
  

Título dos Periódicos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

ANALYTICAL METHODS 1 1

ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 1 1

CHEMOSPHERE 1 1

ENERGY AND BUILDINGS 1 1

FOREST PRODUCTS JOURNAL 1 1

FRONTIERS OF MANUFACTURING AND DESIGN SCIENCE III, PTS 1 AND 2 1 1

GEFAHRSTOFFE REINHALTUNG DER LUFT 1 1

HOLZFORSCHUNG 1 1

INDOOR AIR 2005: PROCEEDINGS OF THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDOOR AIR QUALITY AND CLIMATE, VOLS 1-5 1 1

TOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS 1 1
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APÊNDICE E – PUBLICAÇÕES POR PERIÓDICO – SA 8000 

 

 

 
 

  

Título dos Periódicos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

JOURNAL OF BUSINESS ETHICS 1 1 2 4

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 1 1 1 3

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND THE SHAPING OF GLOBAL PUBLIC POLICY 2 2

AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT 1 1

BUSINESS ETHICS QUARTERLY 1 1

BUSINESS ETHICS-A EUROPEAN REVIEW 1 1

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 1 1

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 1 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS 1 1

INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS 1 1

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT 1 1

SCANDINAVIAN JOURNAL OF MANAGEMENT 1 1

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT-AN INTERNATIONAL JOURNAL 1 1

TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE 1 1
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APÊNDICE F – PUBLICAÇÕES POR PERIÓDICO – ISO 26000 
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APÊNDICE G -  PLANILHA DE DADOS SECUNDÁRIOS 

 

A planilha de dados com o arquivo executável anexa poderá ser solicitada à 

autora por meio do endereço de e-mail: jnadae@gmail.com, caso desejado. 
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