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RESUMO 

 

O presente trabalho se propos investigar como a gestão dos conflitos nas 

organizações e aspectos da gestão de recursos humanos, como: empoderamento, retorno e 

avaliação, recompensas e o compromisso da gerência, afetam a eficácia do Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA). Realizou-se pesquisa bibliográfica sobre os temas e, nota-se que artigos 

científicos, que tratam de conflitos no âmbito das organizações, como parte da gestão 

ambiental não se oferece em abundância.  O presente trabalho baseou-se nas pesquisas de 

Kaur (2011 a, b), com os construtos: retorno e avaliação, compromisso da gerência, 

empoderamento e recompensas, adicionando aos mesmos o construto de gestão de conflitos, 

no sentido de buscar relações entre os mesmos e o construto eficácia do sistema de gestão 

ambiental. Foi desenvolvido um questionário (survey) baseado no estudo de Kaur (2011 a, b), 

acrescido de assertivas relativas ao construto de gestão de conflitos. As assertivas foram 

avaliadas e validadas tecnicamente por vinte e um especialistas na área e semânticamente por 

oito potenciais respondentes. O survey foi enviado pela internet aos potenciais respondentes, 

120 respostas foram válidadas e utilizadas para a análise de dois modelos estruturais 

elaborados através da fundamentação teórica e analisados pela metodologia MEE - 

Modelagem de Equações Estruturais ou Structural Equation Modeling - SEM, com estimação 

via PLS - mínimos quadrados parciais ou Partial Least Squares, não só com os dados 

específicos relativos às variáveis observáveis de cada construto, mas também avaliando as 

variáveis categóricas e existência de variáveis moderadoras. A pesquisa confirmou existir 

uma relação entre o compromisso da gerência com a eficácia do sistema de gestão ambiental, 

confirmando os achados de Kaur (2011 a, b). O acréscimo do construto de gestão de conflitos, 

inédito em estudos desta natureza, demonstra a existência de uma significativa relação com o 

construto eficácia do sistema de gestão ambiental. Demonstrou-se como a conveniente gestão 

dos conflitos nas organizações, por meio da relação entre o exercício da autoridade da 

liderança, quando convenientemente conduzida, pode influenciar positiva e significativamente 

a eficácia do sistema de gestão ambiental, sendo tal aspecto uma contribuição para a prática 

na implantação de sistemas de gestão ambiental nas organizações. 

 

Palavras chave: Conflitos Organizacionais. Sistema de Gestão Ambiental. Modelagem de 

Equações Estruturais. 
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to investigate how the management of the organizational 

conflicts and aspects of human resource management, such as: empowerment, feedback and 

performance appraisal rewards and the commitment of management into the organizations 

affects the effectiveness of the Environmental Management System (EMS). A bibliography 

study was done about these subjects, and it was noticed that scientific papers, dealing with the 

subject about conflict within organizations, as part of environmental management are not 

extensive.  This study was based on the study’ Kaur (2011 a, b), with the constructs: return 

and evaluation, management commitment, empowerment and rewards, adding to it the 

construct of conflict management, in order to look for relations among them and the 

effectiveness of the environmental management system. It was developed a questionnaire 

(survey) based on the used in the studies of Kaur (2011 a, b), adding to it the statements 

relating to the conflict management construct. The statements were technically evaluated and 

validated for twenty-one experts and semantically by eight potential answers. The survey was 

sent by internet, 120 responses received were validated and used for the analysis of two 

structural models developed based on theoretical grounding and analyzed by SEM 

methodology - Structural Equation Modeling, with estimation via PLS - Partial Least Squares, 

not only with the specific data related with the observable variables of each construct, but also 

evaluating the categorical variables and the existence of moderating variables. The search 

confirmed to have a relationship between the management's commitments to the effectiveness 

of the environmental management system, confirming the findings of Kaur (2011 a, b). The 

adding of the conflict management construct, unprecedented in similar studies resulted, 

demonstrated the existence of a significant relationship with the construct effectiveness of the 

environmental management system. It has been shown as the convenient management of the 

conflicts into the organizations, using the relationship between the exercise of leadership 

authority, when properly conducted, can influence positively and significantly the 

effectiveness of the environmental management system, and this aspect a contribution to the 

practice in the implementation of environmental management systems in organizations. 

 

Keywords: Organizational conflicts. Environmental Management System. Structural Equation 

Modeling. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Aspectos relativos às questões ambientais tornam-se cada vez mais importantes nas 

organizações. Entre os principais vetores da relevância da gestão ambiental citam-se: a) 

aquelas motivadas pela necessidade do cumprimento da legislação, cada vez mais restritiva 

aos impactos ambientais; b) aquelas motivadas pelas forças de mercado que exigem que os 

produtos e serviços sejam resultado de operações sustentáveis; c) por razões estratégicas das 

organizações que necessitam ser percebidas com um diferencial competitivo e visualizam na 

gestão ambiental um fator crítico de sucesso. Nesse sentido, Corazza (2003) indicou estes 

aspectos como os principais motivos para a deflagração da implantação de um sistema de 

gestão ambiental nas organizações.  

 

Shrivastava (1995) considerou que a inserção da gestão ambiental e da sustentabilidade no 

contexto dos negócios das organizações representa uma mudança de posicionamento em seus 

princípios centrais da administração, introduzindo o foco ecológico ao lado do econômico. Já 

Almeida (2002) definiu as organizações sustentáveis como aquelas quebaseiam suas práticas e 

aspectos estratégicos gerenciais de modo a atender os critérios de seremeconomicamente 

viáveis, mantendo competitividade no mercado, atendendo prioritariamente os conceitos de 

ética, de transparência e de governança corporativa.  

 

Por seu lado,Elkington (1997) indicouque é possível verificar a sustentabilidadedas 

organizações ao longo do tempo por meio da relação de transparência que mantém com os 

seus consumidores e das ações praticadas que permeiam a sociedade em que está inserida. 

 

Enquanto Porter e van der Linde (1995) enfatizaram que ao incorporar os conceitos de 

desenvolvimento sustentável em suas operações, dois níveis estratégicos devem 

sercontemplados: o macroeconômico e o microeconômico. Os conceitosde desenvolvimento 

sustentável são introduzidos por meio dos vetores estratégicos do ambiente macroeconômico 

e, como consequência, transformaram tais conceitos em políticas, estratégias e boas práticas, 

fazendo-as percolar pelo tecido organizacional, chegando ao nível individual ou 

microeconômico. Com o repensardos processos e das boas práticas organizacionais, ocorre a 

adaptação dos valores organizacionais que devem estar alinhados às estratégias. Tais valores 

podemser entendidos como osprincípios que embasam os negócios, construtos motivacionais, 
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e as diretrizes para os vários eventos que suportam as atividades de implantação do sistema de 

gestão ambiental. Conforme Aguiar (2004) observa-seem toda a sistemática de gestão, a 

existência de variação de seus resultados no decorrer do tempo, embora tais sistemas 

preconizem padronizações através de auditorias das boas práticas implantadas.  

 

A introdução de sistemas de gestão ambiental implica na implantação de boas práticas, 

controles e ações antes inexistentes e, para que tal produza os efeitos mínimos esperados, 

promove-se ou percebe-se a necessidade de mudanças comportamentais e na estrutura 

organizacional, ou seja, estão criadas situações propicias e potenciais para o aparecimento de 

resistências. Situação que provoca alterações no “status quo” e promove mudanças nas zonas 

de conforto estabelecidas e, portanto potencializando os conflitos internos. 

 

Pesquisas sobre retorno e avaliação, recompensas, compromisso da gerência e 

empoderamento, como as de Kaur (2011 a, b) explicitam tais aspectos como elementos 

importantes no processo de implantação de sistemas de gestão. Entretanto, trabalhos 

científicos são tímidos quando abordam a questão dos conflitos entre as diferentes áreas 

organizacionais que podem afetar o desempenho da organização em diversos campos, 

inclusive o desempenho ambiental. 

 

E, como os conflitos em menor ou maior grau, restritos ou disseminados, causam interferência 

nas operações e seus resultados, o presente estudo verificou a relação entre os conflitos 

organizacionais e a eficácia do sistema de gestão ambiental. Ressalta-se que o aspecto de 

gestão de conflitos não é enfaticamente abordado na discussão da eficácia do sistema de 

gestão ambiental, razão pela qual o presente estudo o coloca como questão relevante, 

explicitado na hipótese principal: “Os conflitos organizacionais afetam a eficácia do sistema 

de gestão ambiental”. 

 

Budd and Colvin (2008) enfatizaram a importância da equidade dos sistemas de gestão de 

conflitos, algo que eles chamaram de equivalência, ou seja, a teoria do emprego de medidas 

que promovam a equidade e justiça na gestão de conflitos no local de trabalho não é 

particularmente nova, no entanto, eles fizerama observação de que a justiça de um sistema de 

gestão de conflitos no local de trabalho não pode ser visto isoladamente, mas em conjunto 

com a eficiência dos processos. 
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Entretanto, outros autores com Roche e Teague (2012) explicitaram que a literatura na área é 

prescritiva e focam em estudos de casos ou dados descritivos, e concluíram em seus estudos 

que a sistemática de gestão de conflitos, como conceituado na literatura, não parecem ter um 

impacto sobre a gama de resultados organizacionais. 

 

Por sua vez, Denton (1999) explicitou que incentivos, empoderamento, salários e promoções 

estão raramente vinculados a desempenho dos sistemas de gestão ambiental.  

 

A presente pesquisa analisou a gestão dos conflitos nas organizações com a abordagem da 

relação entre ocompromisso da gerência com a organização, a motivação dos funcionários, 

explicitadas pelo empoderamento (empowerment) promovido no ambiente de trabalho, o 

retorno e a avaliação de seu desempenho profissional e as recompensas oferecidas como 

resultado direto do desempenho alcançado, tais fatores, conhecidos como vetores do 

engajamento e comprometimento, seriam responsáveis pela eficácia do sistema de gestão 

ambiental e, portanto, também foram hipotetizados no estudo. 

 

 

1.1.APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA DEPESQUISA 

 

O problema de pesquisa que ora se apresenta pretende discutir e esclarecer se a eficácia do 

SGA - Sistema de Gestão Ambiental, de uma organização é afetado pela gestão dos conflitos 

internos, respondendo a pergunta: Em que medida a gestão dos conflitos organizacionais afeta 

a eficácia do sistema de gestão ambiental? 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar como os aspectos da gestão dos conflitos organizacionais, bem como os aspectos 

relativos às praticas de administração de recursos humanos, podem afetar a eficácia do 

sistema de gestão ambiental nas organizações.  
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Verificar a hipótese (H1): A gestão dos conflitos organizacionais afeta a eficácia do sistema de 

gestão ambiental. 

 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos do presente estudo são: 

 

a) Avaliar como os construtos: compromisso da gerência, retorno e avaliação, 

empoderamento, recompensas, gestão de conflitos e eficácia do sistema de gestão 

ambiental, e suas respectivas assertivas estão relacionados com as seguintes 

características organizacionais:  

a.1 - origem do capital controlador; 

a.2 - porte da organização; 

      a.3 - existência da certificação ISO 14001; 

      a.4 - tempo de certificação na ISO 14001;  

      a.5 - setor de atuação da organização;  

a.6 - nível hierárquico dos respondentes; 

 

b) Através de uma análise exploratória, identificar outras possíveis relações entre os dados 

apresentados nos cento e vinte surveyvalidados e avaliados; 

 

c) Confirmar os achados de Kaur (2011 a, b), testando as hipóteses: 

c.1) Hipótese H2: O compromisso da gestão é fator crítico de sucesso para a eficácia do 

sistema de gestão ambiental. 

c.2) Hipótese H3: O empoderamento dos funcionários possui relação com aeficácia do 

sistema de gestão ambiental. 

c.3) Hipótese H4: As recompensas mostram relação com a eficácia do sistema de gestão 

ambiental. 

c.4) Hipótese H5: O retorno e avaliação possui uma relação com a eficácia do sistema de 

gestão ambiental. 
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1.3. RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

Observa-se que cada vez mais as empresas colocam os aspectos ambientais no centro de seus 

negócios, como parte integrante de suas estratégias empresariais e explicitam tal condição. E, 

iniciam processos formais internos, na implantação da gestão ambiental em seus negócios, 

tendo como um de seus possíveis resultados a conquista da certificação ISO 14001. 

 

A figura 1 mostra a evolução das certificações ISO 14001, em várias regiões do mundo de 

1999 até 2012. 

 

Figura 1: Evolução das certificações ISO14001 de 1999a 2012 - Mundo 

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL 13994 22847 36464 49440 64996 90554 111163 128211 154572 188574 222974 251548 261926 285844

Africa 129 228 311 418 626 817 1130 1079 1096 1518 1531 1675 1740 2109

Central / South America      309 556 681 1418 1691 2955 3411 4355 4260 4413 3748 6999 7074 8202

North America 975 1676 2700 4053 5233 6743 7119 7673 7267 7194 7316 6302 7450 8573

Europe 7253 10971 17941 23305 30918 39805 47837 55919 65097 78118 89237 103126 101177 113356

East Asia and Pacific 5120 8993 14218 19307 25151 38050 48800 55428 72350 91156 113850 126551 137335 145724

Central and South Asia 114 267 419 636 927 1322 1829 2201 2926 3770 4517 4380 4725 4946

Middle East 94 156 194 303 450 862 1037 1556 1576 2405 2775 2515 2425 2934

Overview                                                                                                                                                                                                                                                       

Fonte: http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/iso-survey.htm. 

 

Os dados da figura 1 indicam o crescimento na implantação do sistema de gestão ambiental 

ISO 14001 neste período e, como forma de melhor visualizar tal tendência, construiu-se a 

figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/iso-survey.htm
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Figura 2: Evolução das certificações ISO 14001- de 1999 a 2012 – Mundo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor – dados em  http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/iso-survey.htm.  

 

Com relação ao Brasil, a evolução nas certificações ISO 14001 está explicitada na figura 3. 

 

Figura 3: Evolução das certificações ISO 14001 – de 1999 a 2012- Brasil 

 

Fonte: http://www.iso.org/iso/home/standards/certiifcation/iso-survey.htm. 

 

Observa-se que entre 2007 e 2009 ocorreu uma queda em relação ao histórico crescente  

observado desde 1999, que pode ser explicado pelo estudo deAguiar e Côrtes (2014), onde 

explicitaram que: “...um número pequeno de organismos certificadores que fazem 

certificações de sistema de gestão ISO 14001 no Brasil tem disponibilizado a relação de 

clientes certificados de maneira aberta na Internet...”. 
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ProsseguiramAguiar e Côrtes (2014) que, uma parcela um pouco maior disponibilizou a 

relação de clientes sob demanda, entretanto isso só foi conseguido quando a argumentação 

citou a norma ISO/IEC 17021.Estes autores citaram ainda que:  

....nem todos os organismos certificadores estão praticando o valor transparência 

quando o assunto é a divulgação de informações e estatísticas sobre clientes 

certificados, sob o principal argumento da proteção contra a concorrência. Isso pode 

reduzir o nível de confiança que se tem no sistema de certificações acreditadas, o 

que pode levar a um crescimento de certificações não acreditadas. Já existe registro 

desse fenômeno em âmbito internacional, embora ainda haja uma carência de 

estudos sobre isso no Brasil.  

Se os resultados relatados por Jucon (2010) estiverem corretos, isso indica que os 

líderes de mercado não estão dispostos a informar sua lista de clientes certificados, 

uma vez que a lista representaria menos de 20% das certificações ISO 14001 no 

Brasil. 

Percebe-se nesses dados que as certificações no Brasil, nos três últimos anos, em comparação 

com as certificações em nível mundial, no mesmo período, não mostra a mesma proporção em 

relação ao PIB, com cerca de 1,28% do total, enquanto a relação entre o PIB do Brasil e o 

mundial, neste mesmo período, representava 3,5% da produção global, conforme  

informações divulgadas em 30 de abril de 2014, pelo Banco Mundial sobre a economia do 

Brasil. Esta comparação pode configurar um processo ainda incipiente e com grande potencial 

de expansão na implantação dos sistemas de gestão ambiental. 

 

Portanto, a se considerar a tendência demonstrada na figura 3,nos próximos anos deve 

aumentar o número de organizações certificadas ou que buscam a certificação no SGA, o que 

remete a outra questão, que é a introdução de um novo elemento no tecido organizacional e, 

como toda mudança, provocará reflexos positivos e/ou negativos, que agregam valor e 

aqueles que não o agregam, enfim, em maior ou menor grau os conflitos no tecido 

organizacional ocorrerão. 

 

O conflito nas organizações, mesmo sendo inerente à condição humana, pode ser extremante 

pernicioso em função de sua natureza desagregadora.  E, em existindo, sem a conveniente 

gestão do mesmo, promoverá ineficiências nos processos internos e, dependendo do grau de 

maturidade dos sistemas e dos atores sociais envolvidos, provocará perdas consideráveis dos 

recursos humanos, financeiros, informacionais, físicos e dos ativos intangíveis.   
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As discordâncias nas organizações são positivas e saudáveis para as relações pessoais e 

organizacionais, conforme Weiss (1994), desde que as mesmas sejam tratadas de forma 

agregadora, pois elas estimulam os atores a ajustar seus pontos de vistae as diferenças e os 

motiva para a criatividade e ainovação.  

 

As organizações, por inúmeras razões, não expõem seus problemas internos, principalmente 

aqueles relacionados aos conflitos. Invariavelmente camuflando-os e, assim transmitindo uma 

imagem de estabilidade do seu tecido organizacional. Entretanto, sabe-se que a condição 

normal de operação, independentemente de sua natureza, é a existência de conflitos, estes em 

grande parte motivados pela natureza e resultados distintos que suas operações internas 

buscam. 

 

A condução adequada dos conflitos poderá agregar valor à organização, beneficiando-se dos 

aspectos positivos que o conflito produz. 

 

Esta pesquisa poderá beneficiar o corpo de liderança das organizações em seus esforços de 

maximizar a motivação dos colaboradores, identificar práticas eficientes para uma 

implantação de sucesso do SGA, gerindo convenientemente os conflitos, para a obtenção dos 

resultados planejados e garantindo assim a sua eficácia. 

 

O presente trabalho está estruturado de forma a dar coesão entre os seus capítulos e os 

respectivos conteúdos, conforme se explicita abaixo.  

 

O capítulo 2 trata da fundamentação teórica, contemplando aspectos sobre o sistema de gestão 

ambiental, o papel do gestor da área ambiental nas organizações, as formas de implantaçaõ do 

sistema de gestão ambiental nas empresas, o papel do lider nos processos organizacionais, a 

gestçao dos conflitos nas organizações. Abordam-se a seguir os construtos: compromisso da 

gerência, empoderamento, retorno e avaliação, recompensas, a eficácia do sistema de gestão 

ambiental, referenciando o estudo de Kaur (2011 a, b) e, adicionando-se o construto da gestão 

dos conflitos.   

 

O capítulo 3 contempla o procedimento metodologico utilizado, o delineamento da pesquisa 

ressaltando as principais características da MEE – Modelagem de Equações Estruturais com 
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aestimação via mínimos quadrados parciais, a exposição de dois modelos estruturais 

teorizados, a construção e validação do instrumento de pesquisa e o tratamento dos dados. 

 

O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos, as variáveis categóricas da pesquisa realizada, o 

estudo dos dois modelos estruturais teorizados e a influência das variáveis categóricas nesses 

modelos estruturais, além da verificação da existência de variáveis moderadoras. 

 

O capítulo 5 apresenta o resumo dos resultados obtidos. 

 

O capítulo 6 explicita a discussão e consideraçõesdos resultados à luz da fundamentação 

teórica dos dois modelos estruturais e dos construtos abordados no trabalho, além das 

variáveis categóricas e moderadoras. 

 

O capítilo 7 apresenta a conclusão da pesquisa e as considerações finais.   
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capitulo se apresentaa fundamentação teórica do estudo, contemplando os seguintes 

aspectos: a) O Sistema de Gestão Ambiental; b) O papel do gestor da área ambiental; c) 

Implantação da gestão ambiental nas empresas; d) O papel do líder nos processos 

organizacionais; e) O conflito nas organizações. 

 

 

2.1.O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL  

 

A maior divulgação, a partir do inicio da década de 80, de acidentes ambientais, tais como: 

grandes vazamentos de petróleo nos oceanos, diminuição da camada de ozônio, aumento dos 

níveis de dióxido de carbono na atmosfera, redução das áreas das florestas tropicais, aumento 

da temperatura global, degelo nas zonas árticas a antárticas, aliadas àquelas caracterizadas 

como resultados de atividades industriais, tais como: descarte inapropriado de resíduos 

perigosos, aumento considerável de resíduos industriais, etc, começou a provocar na 

sociedade questionamentos sobre o impacto ambiental que as organizações promovem. E, 

surgiram as primeiras manifestações sobre responsabilidade ambiental das organizações.  

 

A manifestação por colocar a gestão ambiental de forma sistemática na gestão das 

organizações, isto é, ter a mesma incorporada às rotinas organizacionais de forma sistêmica, 

teve seu inicio com o sustencentrismo, que remete ao conceito de desenvolvimento 

sustentável, conforme Gladwin, Kennelly e Krause (1995). Por sua vez, Elkington (1997, p. 

52),citou que a“Sustentabilidade é o principio que assegura que nossas ações de hoje não 

limitarão a gama de opções econômicas, sociais e ambientais disponíveis para as futuras 

gerações”. Continuou Elkington (1997, p. 53): “Durante várias décadas, as empresas se 

fixaram principalmente no lado negativo da revolução ambiental. Isso também foi verdadeiro 

para a revolução da sustentabilidade, que realmente começou a tomar forma em 1987”.  

 

A sociedade começou a manifestar-se sobre uma atuação mais clara do ponto de vista 

ambiental e de sustentabilidade das organizações. Elkington (1997, p. 79), então explicitou 

que:  

Em todo mundo, os executivos estão acordando para o fato de que os mercadochave 

estão às margens de uma rápida mudança de direção devidas aos padrões ambientais 
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e exigência dos clientes. Como resultado, novos pilares estão sendo acrescentados às 

antigas instruções de lucros e perdas. A agenda do desenvolvimento sustentável, 

uma vez classificada como uma questão de baixa prioridade corporativa está se 

tornando uma questão estratégica de competitividade entre as principais 

preocupações da indústria e do comercio.  

 

Prosseguindo sobre o inicio da abordagem da questão ambiebtal por parte das organizações, 

Aguiar (2004, p. 53) citou:  

Acompanhando os movimentos internacionais e a evolução da legislação de controle 

ambiental, durante as décadas de 60 e 70 as indústrias passaram a ampliar a 

aplicação de tecnologias de tratamento para suas emissões de poluentes. Essas 

tecnologias se consolidaram naquela época, e hoje são conhecidas por tecnologias de 

fim de tubo, porque se preocupam em eliminar os poluentes depois de gerados pelos 

processos. 

 

Segundo Donaire (1999, p. 51): 

Algumas empresas, porém, tem demonstrado que é possível ganhar dinheiro e 

proteger o meio ambiente mesmo não sendo uma organização que atua no chamado 

‘mercado verde’, desde que as empresas possuam certa dose de criatividade e 

condições internas que possam transformar as restrições e ameaças ambientais em 

oportunidade de negócios. 

 

Desta forma, as organizações passaram a ter em suas pautas cotidianas as preocupações 

ambientais e de sustentabilidade de seus negócios. Schoemaker e Schoemaker (1995) 

enfatizaram que as organizações iniciam um processo de quantificação de recursos naturais 

consumidos em suas operações na implantação de práticas de forma a minimizar o impacto 

das atividades no meio ambiente e, iniciam a implantação do processo de contabilidade 

ambiental, de maneira a gerir seus ativos e passivos ambientais. Schoemaker e Schoemaker 

(1995) definiram ativos ambientais como sendo o conjunto de bens e direitos disponibilizados 

para a preservação, a proteção, a prevenção, o controle e a recuperação do meio ambiente e, 

por passivos ambientais os custos incorridos na correção de problemas ambientais.  

 

Elkington (1997) ressaltou o fato de que levar as corporações em direção à sustentabilidade 

necessariamente exigirá mudanças drásticas no desempenho econômico, social e ambiental. 
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Segundo Hart (1997), as empresas no processo de implantação da sustentabilidade em suas 

operações, podem fazê-lo por meio de: a) prevenção da poluição, que enfatiza a necessidade 

da sua prevenção ao invés de lidar com suas consequências; b) a atenção aos produtos, que 

entre os vários aspectos a serem tratados, deve atentar para os impactos ambientais que 

causam durante todo o seu ciclo de vida, procurado fazer com que os mesmos sejam fáceis de 

serem reciclados, reutilizados ou recuperados, estendendo seu ciclo de vida; c) o emprego de 

tecnologias limpas e sustentáveis. 

 

Neste cenário se observa que a preocupação com as questões ambientais e de sustentabilidade 

ganham foco para todos os agentes da sociedade: As empresas como fornecedoras de produto 

e serviços e consumidora de recursos naturais;Por parte dos consumidores, cada vez mais 

interessados no assunto e sabedores de como podem influenciá-lo; Por parte dos governos 

tornado tais temas como parte de seus programas. Tais mudanças, em poucas décadas, 

também motivou as empresas a utilizarem-se do marketing para criar e divulgar a imagem de 

possuir operações sustentáveis e ambientalmente responsáveis, enfatizando aspectos antes 

pouco explorados, como: comportamento ético, ambientalmente amigável, buscando soluções 

sustentáveis para seus produtos e operações, com a finalidade de se anteciparem e 

satisfazerem estas novas necessidades dos consumidores (Welford, 1995). 

 

Epstein e Buhovac (2009) indicaram quatro principais razões para a gestão ambiental 

demandar atualmente urgente atenção nas organizações: a) Regulamentares - as 

regulamentações governamentais e códigos de conduta do setor exigem que as empresas 

devam cada vez mais abordar a gestão ambiental; A não conformidade com regulamentos é 

um aspecto de alto dispêndio para as organizações, como custos de não conformidade 

regulamentar para as empresas incluem: penalidades e multas; perda de produtividade devido 

a inspeções adicionais; eventual encerramento das operações; efeitos relacionados sobre 

reputação corporativa ou seu ativo intagível. b) As relações comunitárias, pois o público e as 

ONGs estão se tornando cada vez mais conscientes em relação ao meio ambiente e os 

impactos que as corporações têm na sociedade e no ambiente. Identificar as questões sociais e 

ambientais, que são importantes para melhorar as relações com as partes interessadas podem 

promover lealdade e confiança. A construção de uma reputação positiva com as partes 

interessadas e melhorar as relações coma comunidade refletirá positivamente no desempenho 

dos negócios. Alternativamente, as consequências da uma má gestão ambiental e relações 
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frágeis com as partes interessadas podem ser significativas e dispendiosas em termos de danos 

à reputação e com potencial impacto sobre os resultados econômicos da operação. c) custos e 

receitas. A gestão ambiental pode criar valores financeiros para a organização através do 

aumento das receitas e custos operacionais mais baixos. Em outras palavras, a gestão 

ambiental passa também a ser uma boa decisão de negócios, pois a receita pode ser 

aumentada através de aumento de vendas devido à melhoria da reputação corporativa. Os 

custos podem ser reduzidos devido às melhorias de processo, minimização dos impactos 

ambientais e uma redução de penalidades. d) Obrigações sociais e morais. Por causa de seu 

impacto no meio ambiente e na sociedade,empresas têm a responsabilidade de gerir 

convenientemente os aspectos ambientais de suas operações. A preocupação pessoal 

paraimpactos sociais e ambientais e as suas obrigações sociais e morais tem levado 

algunsexecutivos e organizações para incluir a gestão ambiental em suas estratégias. 

 

Potoski e Prakash (2013) realizaram uma pesquisa em 138 países no período de 1991 a 2005 e 

concluíram que um aumento de um por cento nas empresas certificadas na ISO 14001 

promoveu uma redução de aproximadamente 0,064% nas emissões de SO2 – dióxido de 

enxôfre, entretanto não contribuiram para a redução do DBO - demanda bioquimica de 

oxigênio nos efluentes emitidos. Em suma, a eficácia da ISO 14001 é desigual entre os 

poluentes que presumivelmente controlam ou monitoram. Potoski e Prakash (2013) 

prosseguiram afirmando que o processo de implantação do sistema de gestão ambiental teve 

um impacto importante e substancial sobre o controle da poluição em muitos países em todo o 

mundo, embora não tenham encontrado resultados estatisticamente significantes para a 

redução da poluição das águas e também não encontraram evidências de aumento da poluição 

esperada pela maior atividade industrial. Reconhecendo assim, que os programas ambientais 

voluntáriosnão são uma panaceia para os problemas ambientais globais.  

 

Continuaram Potoski e Prakash (2013) ressaltando ainda que grande parte da literatura sobre 

os sistemas de gestão ambiental, incluindo a ISO 14001 tem produzido resultados mistos. E, 

uma possível explicação é que talvez os estudiosos tenhamavaliado estes programas em 

diferentes contextos, para diferentes poluentes e que a evidência produzida em seus estudos  

sugere que a eficácia de um programa pode ser condicionada àproeminência política do 

poluente alvo.  
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King e Lenox (2000) constataram que um dos programas de gestão ambiental denominado de 

Atuação Responsável não foi eficaz na redução da poluição e sugeriram ser isso uma 

consequência da falta de acompanhamento ou monitoramento por uma terceira parte. O 

Programa Responsible Care foi criado no Canadá, em 1985, pela Canadian Chemical 

Producers Association, como resposta do setor químico para minimizar a ocorrência de 

acidentes. Trata-se, pois, de um compromisso público e voluntário das organizações com 

ações de  melhoria de proteção ao meio ambiente.  Em 1982, no Brasil, através da Associação 

Brasileira da Indústria Química-ABIQUIM foi formalmente implantado com a denominação 

de Programa Atuação Responsável.  

 

King, Lenox e Terlaak (2005) concluíram que as organizações com um sistema de gestão 

ambiental ISO 14001 implatado, por si só, não melhoraram o seu desempenho ambiental, 

entretanto o sistema fornecia informações sobre o sistema de gestão em si e os esforços de 

melhoria adotados.  E, que as forças coercitivas da regulação foram o principal vetor que 

levou as organizações a buscarem a certificação. Esse resultado sugere fortemente que a 

decisão de certificação difere da decisão de adotar as práticas ambientais robustas e que visam 

a melhoria dos processos no que diz respeito aos impactos ambientais, e a ISO 14001, neste 

contexto, veio para realizar um papel funcional nas organizações, principalmente permitindo 

uma comunicação conveniente entre as partes interessadas, ainda que este papel difira 

significativamentedo esperado por muitos de seus idealizadores.  

 

Segundo a ISO 14001, a definição de sistema de gestão ambiental –SGAé uma parte do 

sistema de gestão que compreende a estrutura organizacional, as responsabilidades, as 

práticas, os procedimentos, os processos e recurso para aplicar, elaborar, revisar e manter a 

política ambiental da empresa. 

 

Para fins deste estudo, considera-se um sistema de gestão ambiental o processo voltado a 

resolver, mitigar e/ou prevenir os problemas relativos ao meio ambiente, com o objetivo de 

ter-se um desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 



35 
 

2.2 O PAPEL DO GESTOR DA ÁREA AMBIENTAL  

 

Meados dos anos 1970 caracterizam-se pelo inicio da introdução progressiva de um novo 

cargo ou de uma nova função na estrutura das organizações: o "responsável pelo meio 

ambiente" ou o "serviço ambiental", conforme Corazza (2003). 

 

Na década de 1980, ocorreram inúmeros eventos indesejáveis e acidentes que trouxeram 

como lição o fato de que a tecnologia envolvida nos controle dos processos, por si só, não 

resolveram as questões ambientais, particularmente as relativa à poluição. A fim de 

proporcionar avanços na gestão ambiental nas empresas, e para conferir maior credibilidade 

aos seus compromissos, foram criados modelos de gestão com aceitação internacional, entre 

eles a norma de sistemas de gestão ambiental ISO 14001, editada pela International 

Organization for Standartization (ISO).  As responsabilidades, atribuições e atividades do 

setor ambiental progressivamente migraram para a elaboração de programas de prevenção. 

Com isso o papel ou as atribuições do responsável da área ambiental ampliava-se abarcando 

as ações internas de prevenção e de proteção.  

 

No final da década de 1980, os aspectos ambientais começam a tomar uma conotação 

estratégica nos negócios. O posicionamento estratégico ambiental e a elaboração de políticas 

ambientais proativas passam a ser incorporadas às atividades do responsável pelas questões 

ambientais, com a sua correspondente inserção na estrutura decisória organizacional, 

influenciando as escolhas estratégicas e de desenvolvimento tecnológico dasorganizações. 

Assim, a função e as atribuições do gestor ambiental evoluíram com as mudanças dos 

requisitos impostas pelo ambiente de negócios, continuou Corazza (2003), que na década de 

1990, observou-se a fase da efetiva integração da gestão ambiental nas organizações, 

predominantemente as industriais, com as seguintescaracterísticas: a) a introdução da 

perspectiva de sustentabilidade; b) os engajamentos coletivos, como: os códigos de conduta, 

os convênios e os acordos voluntários; c) a maior interação entre as esferas pública e privada, 

com a participação das organizações na formulação dos objetivos e na escolha de 

instrumentos de política ambiental; d) o maior envolvimento da sociedade civil organizada, 

por meio das Organizações Não Governamentais (ONGs).   
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Groenewegen e Vergragt (1991) indicaram que as principais atividades foco do responsável 

pelas questões ambientais nas organizações, anteriormente à década de 1980, eram 

essencialmente vinculadas ao acompanhamento da regulamentação e à produção de 

documentos, explicitando os esforços da organização para o atendimento das mesmas. Assim, 

as principais responsabilidades do responsável pelo departamento ambiental contemplavam as 

conformidades com as legislações Federal, Estadual e Municipal em vigor, além de normas e 

outros instrumentos regulatórios das agências ambientais. 

 

Sobre as atribuições do gestor do sistema de gestão ambiental, Llerena (1996) explicitou que 

ele incorporaàs suas atribuições três aspectos: a) Formalizar uma representação compartilhada 

dos objetivos e das orientações gerais da causa ambiental da empresa; b) Elaborar esquemas 

de incitação dos colaboradores para a busca de motivação no sentido de desenvolver novos 

conhecimentos; c) Garantir a coerência entre os diferentes processos de aprendizagem e a 

constituição de um saber coletivo por meio da cooperação entre os diferentes membros da 

organização.  

Conforme Bogarim, Paulus, Cabreira, Lenis e Dias (2014),embora a formação em gestão 

ambiental seja relativamente nova, o responsável por ela terá contato direto com profissionais 

de diferentes áreas do conhecimento, com atuaçãoautonoma e agregador de equipes de 

trabalho, proporcionando um trabalho abrangente e compartilhado, habilitando-oà 

compreensão das interrelações existentes entre os meios: físico, biológico, social, político, 

econômico e cultural em que sua organização está inserida. Ogestor da área ambiental deve 

conhecer profundamente as questões ambientais de sua organização, procurando inovar nos 

modelos de gestão a serem implantados, bem como estar preparado para realizar atividades de 

auditoria, relatórios e pareceres, planos de recuperação de áreas degradadas, entre outros. 

 

De forma geral, sobre a atuação dos gestores, Armstrong (2006) explicitou que inúmeros têm 

falhado em motivar e melhorar o desempenho das equipes que lideram. Em uma pesquisa 

realizada, encontrou que menos da metade dos respondentes relataram que eram motivados 

pela sua liderança ou gerência e, que somente 45% estavam satisfeitos com o nível de retorno 

e avaliação que recebiam que somente 37% explicitaram que a sua gerência os ajudou a 

melhorar seu desempenho profissional. Segundo Armstrong (2006), tais dados sugeririam que 

as organizações não estavam conseguindo dos gestores à exata compreensão de seu papel na 
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motivação de pessoas e também não estavam conseguindo gerenciar o desempenho de forma 

tão eficaz quanto poderiam.  

 

 

2.3 A IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL NAS EMPRESAS 

 

Inicialmente se deve explicar o termo “gestão ambiental” e, para tal, destaca-se a adotada por 

Nilsson (1998, p. 134):  

Gestão ambiental envolve planejamento, organização, e orienta a empresa a alcançar 

metas especificas, em uma analogia, por exemplo, com o que ocorre com a gestão de 

qualidade. Um aspecto relevante da gestão ambiental é que sua introdução requer 

decisões nos níveis mais elevados da administração e, portanto, envia uma clara 

mensagem à organização de que se trata de um compromisso corporativo. 

 

As organizações possuem duas motivações distintas e estratégicas para a integração da gestão 

ambiental em suas operações, as defensivas e as pró-ativas. ConformeJabbour (2010),quando 

motivadas pela estratégia defensiva, o meio ambiente é encarado como uma restrição 

suplementar às atividades da empresa, contemplando praticamente apenas estar em 

conformidade com a regulamentação vigente. Quando a motivação possui fundamentação 

estratégica proativa, o meio ambiente é encarado como elemento de competitividade 

extracustos, tendo por objetivo inicial a prevençãodos impactos ambientais e de antecipação 

com respeito à evolução da regulamentação.  

 

Em consonância com o que Porter e Van Der Linde (1995) interpretaram como fator crítico de 

sucesso na construção de competitividade assegurada pelos investimentos na área ambiental.  

 

Depreende-se, pois, que o processo de gestão ambiental é amplo e que envolve toda a 

organização e não apenas as atividades industriais. Nascimento, Lemos e Melo (2008) 

apresentaram o papel esperado de cada área funcional da empresa, tais como: produção; 

recursos humanos; compras; pesquisa e desenvolvimento; finanças; marketing e a alta 

administração, para uma gestão socioambiental estratégica de sucesso, o que inclui um 

sistema de gestão ambiental convenientemente implantado, contemplando as atividades 

coordenadas de todas estas áreas organizacionais seguindo as estratégias e politica ambiental 

adotada pela organização. 
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Prosseguiu Llerena (1996) que a análise da forma de integração da gestão ambiental nas 

organizações deve levar em conta que esta é variável e depende das características da 

organização, e que parece existir tantas diversas configurações estruturais e organizacionais 

quanto o número de empresas, dada sua diversidade.  

 

Aimplantação da norma ISO 14001 como parte de seu processo de gestão ambiental, objetiva 

a conquista devários objetivos, de acordo com suas diretrizes. Tais benefícios vêm sendo por 

alguns autores questionados e confirmados por outros. Darnall e Sadorsky (2008) disseram 

que os resultados dos sistemas de gestão ambiental são influenciados positivamente pela 

motivação para a sua implantação, pelo compromisso dos empregados e pelo envolvimento e 

investimento em pesquisa e desenvolvimento.   

 

Potoski e Prakash (2005) concluíram que empresas certificadas ISO 14001 tinham melhor 

desempenho no cumprimento dos requisitos legais e, que reduziam suas emissões de 

poluentes mais do que as empresas não certificadas. Babakri, Bennett e Rao(2004) 

explicitaram que o desempenho em reciclagem de resíduos era melhor em empresas 

certificadas que em não certificadas. Link (2006) concluiu que quando as atividades 

ambientais são incluídas no cotidiano das organizações o seu desempenho ambiental melhora.  

 

Yin e Schmeidler (2009) questionaram quais as razões pelas quais os resultados dos sistemas 

de gestão baseados numa mesma norma eram tão diferentes nas organizações. Identificaram 

que um aspecto crítico de sucesso foi de que empresas que incluíam a gestão ambiental nas 

atividades do dia-a-dia relatavam melhor desempenho ambiental. 

 

Já Jabbour (2010) categorizou as empresas certificadas de acordo com a norma ISO 14001 em 

dois grupos de evolução da gestão ambiental, a saber: a) um deles em um estágio de sinergia 

para eco eficiência; b) outro grupo com uma visão mais voltada a legislação ambiental. Para 

Jabbour (2010) a evolução de um estágio para o outro ocorre de uma maneira não linear. 

 

Sobre o desempenho dos sistemas de gestão, Donaire (1999) ressaltou que:  

O desempenho de uma organização está fortemente associado à qualidade de seus 

recursos humanos, e que se uma empresa pretende implantar a gestão ambiental em 

sua estrutura organizacional, deve ter em mente que seu pessoal pode transformar-se 

na maior ameaça ou no maior potencial para que os resultados sejam alcançados. 
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Frente à inexistência de treinamentos formais regulares, Donaire (1999) sugeriu que as 

organizações devem desenvolver seus próprios esquemas de treinamento na área ambiental. A 

inclusão da variável ambiental nos programas de treinamento já existentes na organização 

proporciona a forma mais adequada para que os funcionários percebam a questão ambiental 

como importante para o processo de tomada de decisão.  

Schmidheiny (1992) encontrou em empresas japonesas e americanas, a responsabilidade geral 

pela gestão ambiental sendo confiada a equipes formadas por membros de diferentes divisões 

ou funções e presididas por um membro da direção geral. O principal objetivo destas equipes 

é introduzir a gestão ambiental no conjunto das várias divisões da organização. 

 

Prosseguiu ainda Schmidheiny (1992), que na empresa Du Pont, a gestão ambiental foi 

confiada a um Conselho Superior de Meio Ambiente (Environmental Leadership Council), 

aglutinando os principais vice-presidentes das divisões. Este conselho define as linhas da 

política ambiental do grupo, sendo, para tanto, auxiliado por uma equipe especializada que 

supervisiona o desempenho do grupo e que analisa a evolução dos problemas ambientais e as 

descobertas científicas.  

 

Llerena (1996) explicitou que a criação de um departamentoresponsável pelo meio ambiente é 

um fenômeno comum ao menos no que se refere a grandes empresas. O caso da indústria 

química internacional talvez seja o mais expressivo, ecitou um estudo do Institut Français de 

l´Environment (IFEN), que indicou que 77% dos grupos com mais de 10.000 colaboradores 

possuem um departamento de gestão ambiental e, na indústria química, cerca de 95% das 

mesmas o possuem, este departamento é mais frequentemente subordinado à direção geral ou 

ao comitê diretivo. 

 

Sanches (2000) enfatizou a ideia de que o envolvimento da alta administração é umaspecto de 

fundamental importância para o sucesso da implantação do processo de gestão ambiental.  

 

Esse alerta foi compartilhado por Donaire (1999) para o caso de empresas industriais no 

Brasil, onde a importância atribuída pela alta administração à questão ambiental determina a 

influência do cargo e/ou departamento no conjunto da organização. Assim, quando a alta 

administração atribui importância à variável ambiental, o referido cargo e/ou departamento 
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usufruirá de status, prestígio e autoridade. Nos casos em que esta importância não se verifica, 

o cargo e/ou departamento não terá mais do que função acessória, não se traduzindo em ação 

e nem tampouco em compromisso organizacional.  

 

Campos e Pol (2010) disseram que o comportamento pró-ambiental pode ser explicado por 

vários aspectos, tanto individuais, através das crenças ambientais dos indivíduos constituintes 

do grupo, quanto os organizacionais, demonstrado através da impantação SGA, que a 

literaturademonstrou a amplitude de variáveis passíveis de predizer estescomportamentos 

assim como as dificuldades de detectá-las. Em seu estudo, avaliaram as diferenças nas crenças 

ambientais numaamostra de trabalhadores, onde parte deles estava habituados e expostos ao 

SGA eparte não estavam habituados a este sistema de gestão ambiental. Podem-se comprovar 

os efeitos da familiaridadecom estes sistemas nos comportamentos pró-ambientais forada 

empresa. Inferindo-se assim que de alguma forma a exposição dos indivíduos a um SGA 

promove neles uma mudança de atitude em relação ao meio ambiente. 

 

 

2.4 O PAPEL DO LÍDER NOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 

 

Faz-se necessário uma observação inicial da razão de se abordar o tema do papel do lider nas 

organizações, visto que o tema principal é a gestão de conflitos. Este abordagem foi utilizada 

em função dos autores que trataram dos conflitos organizacionais (item 2.5) explicitarem a 

importância da liderança na gestão dos conflitos e como a abordagem desta pode agregar 

valor às operações. 

 

Para o exercício da liderança, se deve entender a cultura organizacional e, que esta é 

diretrizpara os princípios comportamentaisque determina como as relações com as partes 

interessadas serãodesenvolvidas e, por serem estes basais na estruturação dos 

relacionamentos, servem de sustentação para a implantação das políticas, estratégias e práticas 

de um determinado grupo social.  

 

Segundo Borger (2001), a construção da cultura organizacional e a implantação de valores 

comportamentais no tecido organizacional, para a cristalização destes valores podem ser 

formalmente explicitadas, o que normalmente as organizações o fazem, mas também podem 
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se manifestar implicitamente ou informalmente, influenciando as práticas diárias na condução 

de seus negócios.Pode-se, pois, dizer que criar uma cultura organizacional focada para uma 

gestão ambiental sustentável exige a incorporação de valores comportamentais, sistemas e 

padrões deconduta. 

 

Já Tamayo (2007, p.21) citou que: “a organização inspira-se nosvalores (comportamentais) da 

sociedade e nos dos seus membros”, destacou que os fundadores são os membros mais 

influenciadores na determinação dos valores comportamentais.Afirmou que os valores 

organizacionais “constituem umconjunto dentro do universo dos valores, eles referem-se ao 

domínio específico das organizações”. Para este autor os valores organizacionais são 

definidos mesmo antes da fundação da organização.  

 

Por sua vez, Oliveira e Tamayo (2004) sugeriram que os valores comportamentais pessoais e 

organizacionais são dois sistemas independentes de valores, podendo apresentar conflitos 

entre os valores comportamentais do indivíduo e do grupo organizacional. Prosseguiram 

Oliveira e Tamayo (2004), que os valores organizacionais são originados dos valores 

comportamentais individuais, descartando o papel do fundador da organização e 

dosadministradores. Os princípios e metas individuais são transferidos para o 

contextoorganizacional, constituindo os valores organizacionais que devem responder tanto 

àsadversidades internas ou motivações dos indivíduos que compõem a organização, quanto às 

externas que correspondem às necessidades dos clientes da organização. 

 

As organizações são caracterizadaspela coexistência de vários subprocessos e por uma 

estrutura organizacional que produz relações de hierarquia. E, pessoas estão presentes, 

interagindo permanentemente, submetidas a processos e procedimentos muitas vezes 

conflitantes em seus resultados parciais, que devem contribuir para os resultados maiores 

(estratégicos) da organização. A eficiência na condução dos processos pelo líder baseia-se na 

sua habilidade de compatibilizar e harmonizar as competências, estas entendidas como a 

transferência de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e a construção de atitudes, 

dos indivíduos, a natureza do trabalho que cada um exerce que deve ser tal que, naturalmente 

os motive, integre e possuam objetivos comuns, conforme explicitou Berg (2011).     

 

Morgan (1996, p. 30) nos disse que o líder: 
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Deve ser capaz de analisar interesses, compreender conflitos e explorar relações de 

poder, de tal forma que as situações possam ser colocadas dentro de medidas de 

controle. Isso requer uma habilidade perspicaz de conhecer as áreas propensas ao 

conflito, para ler as tendências e pressões latentes por baixo de ações manifestas da 

vida organizacional e dar início a respostas apropriadas. Em geral o gerente pode 

interferir para modificar percepções, comportamentos e estruturas de maneira a 

ajudar a redefinir ou redirecionar conflitos para servir a fins construtivos. 

 

Reed (1997) identificou três aspectos que alicerçam os estudos do papel do líder nos 

processos organizacionais, são eles: a) técnico; b) crítico e c) político. No aspecto técnico a 

gestão de líder é vista como um processo sistêmico estruturado, com políticas, procedimentos, 

instruções e controles. No aspecto crítico a gestão da liderança avalia constantemente o 

desempenho, comparando-o com as metas estabelecidas e implantado ações para a correção 

dos desvios. No aspecto político a gestão da liderança é vista como um processo de controle 

de conflitos.  

 

Handy (1978) citou que o objetivo do líder é realizar uma boa gestão das diferenças, 

administradas adequadamente, promovem resultados positivos na produtividade, que a 

necessidade de se gerir bem os conflitos é imperativa, pois é possível usar as diferenças de 

competências (conhecimento, habilidades, atitudes) e os diversos interesses dos atores do 

processo em geração de valor para a organização. 

 

Motta (1991) citou várias razões para que o líder seja focado na gestão dos conflitos, tais 

como: a) buscar da forma mais democrática de participação de todos nos processos decisórios; 

b) promover a melhoria do relacionamento social no trabalho;c) promover uma larga 

utilização de trabalhos em equipe, e assim maior interação interpessoal; d) desenvolver a 

capacidade dos envolvidos para resolver seus próprios problemas; e) melhorar continuamente 

o processo de comunicação na gestão de conflitos. 

 

Assim, prosseguiu Motta (1991), que o líder deve, portanto ser antes de tudo um negociador, 

um facilitador dos processos, e ter condições de intervir adequadamente. É imperativo que o 

líder conheça o ambiente de sua atuação, as estruturas organizacionais, as redes de poder, os 

processos políticos e, principalmente, as causas dos conflitos, seus principais sintomas, a 

dinâmica inerente aos mesmos e, principalmente as técnicas existentes de geri-los, para atuar 

de forma a agregar valor às relações no âmbito das organizações. 
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Segundo Armstrong (2006) a conveniente gestão do capital humano de uma organização deve 

concentrar a atenção da liderança nas estratégias,capazes de obter dos liderados aumentos 

contínuos de valor agregado aos seus processos, identificando os aspectos que 

comprovadamentetêm a maior influência sobre o desempenho do negócio, explicita ainda os 

retornos que podem ser alcaançados em termos de aumento da rentabilidade, produtividade e 

eficácia global como resultado da implantação de sistemas de gestão, desenvolvimento e 

engajamento das pessoas na organização. 

 

Conforme Wang, Sui, Luthans, Wang e Wu, (2014), os desafios atuais que enfrentam os 

líderes das organizações e seus liderados, estão concentrados em torno de pressões 

competitivas e uma postura ética, neste cenário, apontaram estes autores para a necessidade de 

uma melhor compreensão e aplicação da chamada liderança autêntica.  Os estudos dos autores 

sugerem que a liderança autêntica possui um impacto positivo no desempenho dos liderados, 

o que força as organizações a desenvolverseus gestores para serem líderes autênticos. 

Prosseguem ainda os autores, que uma de suas descobertas foi a constatação que é mais 

impactante quando as lideranças investem mais esforços no desenvolvimento de liderados que 

apresentam menor capital psicológico, pois eles dependem mais da liderança para alcançar o 

desempenho desejado, isso, por outro lado, significa que a liderança não necessita investir 

tanto esforço para o liderados com maior capital psicológico.Os resultados também indicaram 

que os líderes eficazes explicitam seu comportamento dentro de um contexto de troca 

relacional dinâmica, com ênfase para o aspecto “ganha – ganha”. 

 

 

2.5.  A GESTÃO DOS CONFLITOS NAS ORGANIZAÇÕES  

 

A interpretação do que seja conflito possui várias nuances, que segundo Ferreira (2000), o 

define como sendo “luta, combate; guerra; desavença, discórdia”. 

 

Rahim (2001) citou um estudo feito pela American Management Association (Associação 

Americana de Gestores), no qual se avaliou o tempo que os líderes gastavam para tratar dos 

conflitos no local trabalho. Aspectos importantes do estudo mostraram: a)Vice-Presidentes e 

Gestores intermediários gastavam 21% e 26% do seu tempo, respectivamente, lidando com 

conflitos; b) Os gestores explicitaram que a capacidade de gerir os conflitos tem assumido 
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cada vez mais importância; c) Os líderes explicitaram que a aprendizagem para bem gerir os 

conflitos é tão ou até mais importante, do que competências como: o planejamento, a 

comunicação e a motivação. 

 

Para Galo (2005), o conflito ocorre quando há divergência de ideias,quando o papel por 

desempenhar uma função contrapõe-se com os princípios de outros atores. Ressaltou que é 

impossível eliminar os conflitos nas relações, pois eles fazem parte da condiçãohumana. O 

homem conflita consigo mesmo, procurando superar-se. 

 

Pontos de discórdia entre os constituintes do grupo surgem com a convivência, “a partir de 

divergências de percepção e ideias,as pessoas se colocam em posições antagônicas, 

caracterizando uma situaçãoconflitiva”, conforme Moscovici (1975, p. 87). 

 

O conflito é um fenômeno interativo, processual cíclico, portanto uma situação resultante da 

percepção de uma das partes que será afetada negativamente pela outra, constituindo-se em 

um desafio para o líder, pois a situação conflituosa retardará ou diminuirá a capacidade da 

organização em atingir os resultados esperados. Devido à natureza humana, os conflitos são 

inevitáveis, logo, saber lidar com ele parece ser o grande desafio das lideranças.Pois a 

obtenção dos resultados necessariamente passa por lidar com conflitos, suas causas e 

consequências, conforme explicitado por Gallo (2005). 

 

EnquantoLynch, O'Toole e Biemans (2014) discorreram sobre o discernimento dos conflitos e 

concluíram que a característica colaborativa interorganizacional é rara, que o entendimento de 

como o conflito se manifesta nos processosé vital para uma abordagem colaborativa e bem 

sucedida. Indicaram que os confitos têm suas principais causas nas diferentes culturas 

organizacionais, interações interorganizacionais insuficientes, expectativas divergentes, falta 

de tolerância para a ambiguidade e do inesperado e as relações interpessoais disfuncionais.  

 

Serrano e Rodriguez (1993) trouxeram o conceito de que oconflito é um encontro entre duas 

ou mais linhas de força, com direçõesconvergentes, mas em sentidos opostos, resultando deste 

encontro a necessidadede uma gestão eficaz da situação, de modo a se buscar agregação de 

valor no cenário que se instala. Especificamente no âmbito das organizações o conflito se 

explicita como sendo o desacordo que leva a uma luta de poder. 
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Segundo Weiss (1994), de forma geral, as discordâncias são positivas e saudáveis para as 

relações pessoais e organizacionais, desde que sejam tratadas com uma abordagem 

construtivista, pois elas promovem e estimulam os atores a ajustar seus pontos de vista, 

diferenças e os motiva para a criatividade e ainovação. Enfatizou que o conflito, ao contrario 

da discordância, não é saudável e ocorre porque as discordâncias não são notórias,amigáveis 

ou cooperativas, que os conflitos são inerentes da natureza humana, são necessários para 

existir desenvolvimento social, familiar, político e organizacional. Ressaltou que em cada um 

destes grupos, cada indivíduo é único e traz consigo valores, vivências, experiências e 

idiossincrasias, que a troca de experiências e conhecimentos promove o surgimento de novas 

ideias e maneiras diversas de avaliar os acontecimentos. 

 

O conflito parece estar presente em todos os relacionamentos humanos eem todas as 

sociedades.Desde o inicio da historia, tem-se evidências de disputas entre cônjuges, filhos, 

pais, vizinhos, gruposétnicos e raciais, colegas de trabalho, superiores, 

subordinados,organizações, comunidades, cidadãos e seu governo e nações, segundoMoore 

(1998, p. 19). 

 

Para Robbins (2000, p. 274) o conflito é: “um processo que começa quando uma parte 

percebe que outra parte a afetou, ou esta perto de afetar, negativamente algo pelo qual a 

primeira parte se interessa”. O conflito normalmente é entendido como sendo uma condição 

negativa dentro das organizações, condição esta que deve ser evitada, em função dos 

resultados negativos normalmente advindos dela e, observou-se que sua origem em geral está 

na deficiência de comunicação e, principalmente motivada por interesses pessoais.  

 

Também nesta linha, Moscovici (2004) afirmou que a divergência que caracteriza uma 

condição de conflito possuirá características tanto positivas como negativas.   

 

Baron (1986) mostrou que o aspecto positivo é caracterizado por mais consideração às novas 

ideias, foco nas questões chaves dos processos, maior inovação e melhoria do desempenho.  

 

Nadler, Hackman e Lawler (1983, p. 207) afirmaram que: “é importante lembrar que o 

conflito, em uma organização ocorre dentro do contexto de um sistema em funcionamento e, 
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portanto, dentro de um contexto de relacionamento continuo entre pessoas, grupos e unidades 

de trabalho”. 

Hall (1984) afirmou que o conflito não é bom nem ruim, para aorganização, para a sociedade 

ou para os indivíduos. O poder e o conflito são modeladoresdo estado de uma organização, 

sendo fatores chave para a remodelagem contínua da organização. 

 

As organizações possuem uma necessidade de mercado de sempre se mostrarem sólidas, sem 

fraquezas, ou problemas, entretanto sabe-se que tal condição não é o reflexo cotidiano, ao 

contrário, o dia a dia é normalmente marcado por divergências, em grande parte por sub 

processos operacionais, aparentemente antagônicos.  

 

Não se observa a manifestação das organizações admitindo a existência de conflitos e 

divergências. Pois a admissão da existência de conflitos é vista como falhas ou perda de 

controle sobre os suas atividades internas.Esta abordagem provém de muito tempo, desde as 

teorias de gestão clássicas, como asde Fayol,Taylor e Weber, nessas teorias, estes autores 

preconizavam aeliminação de todas as fontes de conflito, os aspectos emocionais, todos os 

elementos‘irracionais’, de forma a se ter uma organização mais produtiva possível, conforme 

Rahim (2001). 

 

Observa-se que os níveis dessas discordâncias e conflitos podem apresentar um amplo 

espectro de variação, desde as formas mais sutis até os atos explícitos de oposição e 

resistência. Para Likert e Likert (1980) os conflitos podem ser classificados como: 

Substantivos– são aqueles que se relacionam à substancia da tarefa; e Afetivos– são aqueles 

que se relacionam aos aspectos emocionais e afetivosdas relações interpessoais. 

 

Segundo Schermerhorm, Hunt e Osborn (1999), o conflito emocional superior-

subordinadotalvez seja o conflito organizacional mais preocupante e, estes podem ser 

encontrados nos níveis: a) pessoal– aquele que ocorre dentro do próprio individuo; b) 

interpessoal– aquele que ocorre entre dois ou mais indivíduos; c) intergrupal– aquele que 

ocorre entre dois ou mais grupos; d) intragrupo– aquele que ocorre entre os membros de um 

mesmo grupo; e) interorganizacional– aquele que ocorre entre organizações diferentes,sejam 

elas parceiras ou concorrentes. 
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Prosseguem Schermerhorm, Hunt e Osborn (1999), que os conflitos podem ser construtivos, 

acarretando benéficos para os atores, para os grupos e para as organizações. E 

destrutivosquando se age prejudicando estes mesmos grupos.A força construtiva ou destrutiva 

do conflito deriva de sua motivação e doclima existente nas organizações. 

 

Martineli e Almeida (1998, p.50) disseram que:  

Os conflitos destrutivos acontecem quando: a) As pessoas sentem-se insatisfeitas e 

desmotivadas; b) O conflito torna-se mais significativo do que a tarefa a ser 

desempenhada e desvia as pessoas de lidarem com as questões que realmente são 

relevantes; c) Levam as pessoas ou os grupos a se tornarem não cooperativos entre 

si. 

 

Ainda segundo Martineli e Almeida (1998), o conflito construtivo estimula energias, fortalece 

sentimentos de identidades com os objetivos e interesses, chama atenção para os problemas e 

testa a forma como são ajustadas as diferenças entre as partes envolvidas. 

 

Schermerhornet al(1999) disseram que o conflito se desenvolve em cinco estágios, a saber: a) 

Condições antecedentes ao conflito: são as chamadas de“causas do conflito”, são as condições 

nas quais os conflitos podem se desenvolver; b) Conflito percebido: os atores percebem que 

as condições antecedentescriaram situações de diferenças substantivas ou emocionais, o 

conflito se deflagra quando a percepção ocorre entre as partes envolvidas; c) Conflito sentido: 

verifica-se quando uma das partes toma medidas para reduzir o sentimento de desconforto; d) 

Conflito manifestado:ocorre quando o conflito estácompletamente declarado e explicitadono 

comportamento; e) Resolução do conflito: a administração dasituação inicia-se, buscando uma 

solução de forma a atender as necessidades anteriores ao conflito.  

 

Já Robbins (2000) apresentou cincométodos para a solução de conflitos, são eles:a) 

Abstenção: ignorando asituação do conflito em questão, ou seja, procura-se o afastamento ou 

a ignorânciadasituação em conflito; b) Acomodação: busca-se a manutenção das relações de 

forma harmoniosa,neste aspecto se procura enfatizar a opinião da outra parte envolvida; c) 

Imposição: utiliza-se para alcançar os interesses próprios a qualquer custo; d) Conciliação: 

busca-se um consenso entre as partes para solucionar o conflito; e) Colaboração: busca-se a 

melhor alternativa para atingir os interesses de todos os envolvidos no conflito, é a situação 

ganha-ganha. Que a postura de colaboração é aquela que se mostra mais eficaz de resolução 
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de conflitos, entretanto, pela sua própria natureza, necessitará maior grau de amadurecimento 

profissional dos envolvidos.  

 

Logo, a liderança deverá prioritariamente buscar a gestão dos conflitos de forma que estes não 

deixem resquícios, nem que aspectos pessoais possam contribuir para a degradação dos 

relacionamentos das partes envolvidas. A função da liderança passa então a ser de facilitador 

dos processos e, como tal, agindo preventivamente no aparecimento dos conflitos. O exercício 

do poder nas organizações pode se manifestar de maneira multifacetada, o grau de imposição 

desse poder é função inversamente proporcional do grau de maturidade organizacional, 

segundo Rahim (2002) .  

 

Reed (1997) identificou como um dos aspectos que alicerçam os estudos do papel do líder nos 

processos organizacionais o politico, neste aspecto a gestão da liderança é vista como um 

processo de controle de conflitos, no qual o líder interage com as equipes, com o objetivo de 

administrar, principalmente prevenindo aspectos conflitantes resultantes da hierarquia, e 

natureza dos processos concorrentes.  

 

A construção de uma lideraça agregadora na condução dos conflitos organizacionais foi 

traduzida nos estudos de Wang, Chen, Tjosvold e Shi (2010) no qual sugeriram que, a fim de 

fomentar a polêmica construtiva, os gestores deveriam promover a composição da equipe 

selecionando cuidadosamente os membros da equipe de acordo com o perfil ou a 

personalidade de seus componentes, que necessitam ser complementares, exemplificaram que 

a equipe poderia possuir colaboradoresque tem por característica ajudar a desenvolver um 

clima positivo e de coesão, mas deve ser complementada com colaboradores que possuam 

carcateristicas questionadoras e estimuldas a desafiar diferentes perspectivas.Desenvolver 

estas relações de apoio e confrontar ideias diversas parece ser uma base forte para a equipe 

desenvolver a eficácia. 

 

Chen e Tjosvold (2007) demonstraram que equipes que promovem a controvérsia construtiva, 

a discussão aberta e pontos de vista opostos são mais eficazes. 

 

Portanto, os teóricos contemporâneos, entre eles: Taylor (1992), Rahim (2001), Wilmot e 

Hocker (2007) e Ritzer (2008), admitiram a inevitabilidade do conflito como sendo uma 
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consequência natural nas organizações, entretanto, argumentaram que o conflito pode 

teraspectos positivos, dependendo da forma como são geridos. 

 

A gestão de conflitos envolve a concepção de estratégias eficazes para minimizar as 

disfunções que os conflitos normalmente geram, conforme Rahim (2001). O desenvolvimento 

dessas estratégias a nível macro nas organizações que tem por objetivo reduzir conflito 

disfuncional e melhorar o desempenho funcional das equipes foi enfatizado por Ozkalp, 

Sungur e Ozdemir (2009). 

 

Jehn (1995), Rahim (2001, 2002), Wang, Jing e Klossek (2007) abordaram o conflito 

funcional com sendo resultado ou função de uma hábil gestão das divergências entre os 

colaboradores da organização, promovendo como resultando um desempenho do grupo 

robusto, consistente e com uma melhor compreensão das diferentes perspectivas e soluções 

por parte dos colaboradores. Estes autores enfatizaram que o conflito disfuncional ocorre pela 

ruptura nas relações interpessoais cujo preço para a organização é a falta de lealdade do grupo 

para com a empresa, desempenho mediocre, baixo grau de satisfação e inexistência de 

compromisso. 

 

 

2.6 OS CONSTRUTOS  

 

Neste capítulo se procurará relacionar os construtos do presente trabalho com trabalhos 

científicos que os trataram, de forma a possibilitar e/ou a justificar o seu emprego nesta 

pesquisa. 

 

O conceito de construto, segundo Hair, Hult, Ringe e Sartedt (2009, p 540) é: 

Conceito inobservável ou latente que o pesquisador pode definir em termos teóricos, 

mas que não pode ser diretamente medido (p.ex. o respondente não pode articular 

uma única resposta que fornecerá total e perfeitamente uma medida de conceito) ou 

medido sem erro. Um construto pode ser definido em diversos graus de 

especificidade, variando conceitos muito limitados até aqueles mais complexos ou 

abstratos, como inteligência ou emoções. Não importa qual o nível de 

especificidade, porém, um construto não pode ser medido direta e perfeitamente, 

mas deve ser medido aproximadamente por indicadores múltiplos. 
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Hair et al. (2009, p 540), continuaram na sua conceituação de construto, com a definição de 

construto latente:  

Um construto latente não pode ser diretamente medido, mas pode ser representado 

ou medido por uma ou mais variáveis (indicadores).Por exemplo, a atitude de uma 

pessoa em relação a um produto jamais pode ser medida precisamente a ponto de 

não haver incerteza, mas fazendo-se várias perguntas podemos avaliar muitos 

aspectos da atitude dessa pessoa. Em combinação, as respostas a tais questões 

fornecem uma medida razoavelmente precisa do construto latente(atitude)para um 

indivíduo. 

 

Os construtos de:compromisso da gerência, empoderamento, retorno e avaliação de 

desempenho, recompensas, gestão de conflitos e eficácia do sistema de gestão ambiental são 

latentes que não se consegue medir diretamente. Isto é obtido somente por meio de 

indicadores. 

 

 

2.6.1  GESTÃO DE CONFLITOS  

 

Mais de 20% do tempoem empresas é gasto para administrar conflitos e divergências entre as 

pessoas, o que reflete negativamente nos resultados do negócio, pois tais lideranças poderiam 

investir este recurso em atividades que agregassem valor às organizações (Berg, 2011). 

 

Segundo Schneider, Salvaggio e Subirats (2002), as dinâmicas internas, por sua natureza, de 

uma organização repercutem nos comportamentos e atitudes de seus membros, o que, por 

consequência, influencia as percepções e experiências dos vários grupos funcionais. 

Continuam os autores, que é fundamental o conhecimento sobre os mecanismos dos processos 

internos organizacionais, que podem promover maior ou menor grau de conflitos. 

 

Schneider, White e Paul (1998), enfatizaram que as organizações se caracterizam por serem 

sistemas amplos, locais nos quais os processos e fatores psicossociais são continuamente 

mutáveis e dinâmicos nas percepções de seus membros sobre as políticas, normas, boas 

práticas, procedimentos que são recompensadas, apoiadas e esperadas pela organização. 

 

Assim, a intrínseca dinâmica social e laboral existentes nos vários grupos organizacionais 

promove o surgimento de discrepâncias e incompatibilidades entre seus vários membros, 
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provocadas pelos problemas de ordem pessoal, nas suas relações com o trabalho, ideias e 

valores, segundo Jehn (1994). 

 

Thomas, Bliese e Jex (2005) por sua vez nos disseram que a existência de diferenças pessoais 

nos grupos de trabalho e suas consequências negativas para a organização têm 

motivadoinvestigações sobre suas causas-raízes e a centralização de seus esforços em 

conhecer quais são as estratégias organizacionais capazes de prevenir ou minimizar o 

surgimento destes conflitos.  

 

Friedman, Tidd, Curral e Tsai (2000), explicitaram que vários estudos demonstraram que a 

existência de conflitos entre os vários grupos organizacionais se mostrou impeditivo de um 

maior desenvolvimento dos processos coletivos, tais como a formação de percepções 

compartilhadas, o clima afetivo, a eficácia coletiva ouo rendimento das equipes. 

 

Segundo Tjosvold (2008), as consequências dos conflitos dependerão de como as partes 

envolvidas conduzirão as disputas, principalmente as suas lideranças.  

 

De Dreu e van Vianen (2001), ressaltaram que os estudos sobre a eficácia dos vários estilos 

gerenciais na gestão dos conflitos ganham cada vez mais importância,corroborando Berg 

(2011) que citou que mais de 20% do tempo nas organizações é gasto para administrar 

conflitos e, por conseguinte refletindo negativamente nos resultados do negócio.  

 

Para De Dreu, Harinck e van Vianen (1994), os estilos na gestão dos conflitos se definem 

como os comportamentos orientados à resolução ou na redução das tensões provocadas pelos 

mesmos.    

 

Rahim e Bonoma (1979) e Rahim (2002) desenvolveram um modelo de cinco estilos 

gerenciais para lidar com os conflitos organizacionais, são eles: a) integração; b) servilismo; 

c) dominação; d) eliminação e e) compromisso. A integração se caracteriza pelo alto interesse 

no caráter pessoal do tratamento do conflito e preconiza a colaboração entre as partes para se 

atingir uma solução aceitável para todos. O servilismo possui como requisito a prevalência no 

interesse do outro em relação ao seu, o gestor opta por não considerar suas diferenças em 

relação aos interlocutores, mas sim destaca os pontos em comum existentes para satisfazer os 
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interesses das partes envolvidas. De forma contrária, a dominação se caracteriza por possuir 

um baixo interesse na terceira parte e um alto interesse próprio, ignorando as necessidades e 

expectativas dos envolvidos. A eliminação preconiza um baixo nível de interesse próprio e 

para com os demais, ou seja, a omissão ou fuga dos conflitos existentes renuncia a sua 

satisfação pessoal e profissional, bem como a dos demais envolvidos. Já o estilo compromisso 

procura uma posição intermediária entre seus interesses e os interesses dos terceiros 

envolvidos.         

 

De Dreu, Hanrick e van Vianen (1994) ressaltaram o aspecto da liderança situacional, na qual 

as influencias das diversas situações possam provocar alterações no estilo da condução da 

gestão dos conflitos, ressaltando que as características de longo prazo do ambiente de trabalho 

são de alta estabilidade e previsibilidade. As inter-relações são, via de regra, com os mesmos 

subordinados e entre estes, com os mesmos superiores e pares, realizam-se as tarefas por 

períodos consideráveis e se confrontam com os mesmos problemas que solicitam soluções. 

Sob tais circunstâncias, passa ser relevante a flexibilidade dos estilos de gestão, obrigando o 

gestor a desenvolver habilidades e sensibilidades capazes de avaliar as diversas situações 

envolvidas e agir de acordo com as mesmas.      

 

As próprias características dos diversos grupos organizacionais podem promover em seus 

respectivos membros o desenvolvimento de estratégias, consideradas eficazes, para a gestão 

dos conflitos e, em certo sentido adotando-as como estratégias globais, segundo Nauta, De 

Dreu e Van der Vaart (2002). 

 

Assim, segundo DeChurcy e Marks (2001), pode-se então se falar de gestão de conflitos 

grupal, ou seja, as dinâmicas próprias dos ambientes de trabalho podem estimular em seus 

membros desenvolver, ao longo do tempo, algumas estratégias que considerem efetivas para 

lidarem com os conflitos, tomando-as como estratégias grupais. 

 

Rahim (1983a, b) criou uma metodologia para se medir os estilos da gestão de conflitos e seus 

respectivos efeitos, através do questionário ROCI-II (Rahim Organizational Conflict 

Inventory), o mesmo aborda as relações com os superiores, as relações com os subordinados e 

as relações com os pares. 
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O referencial teórico acimaconstituiu a base para a elaboração da primeira hipótese do estudo 

que é: Hipótese (H1): A gestão dos conflitos organizacionais afeta a eficácia do sistema de 

gestão ambiental. 

 

 

2.6.2  COMPROMISSO DA GERÊNCIA  

 

Porter, Steers, Mowdaye Boulian(1974) definiram o compromisso comovinculação e lealdade. 

Como sendo a força da identificação do indivíduo com uma organização e oseu envolvimento 

com ela. O compromisso é caracterizado por três fatores, a saber: a) um forte desejo de 

continuar a ser um membro da organização; b) uma forte crença na e aceitação dos valores e 

objetivos da organização; c) a disposição de exercer um esforço considerável em nome da 

organização. 

 

Salancik (1977) explicitou: "O compromisso é um estado de ser no qual um indivíduo se 

encontra obrigado por suas ações e crenças,e que sustentam suas atividades e seu próprio 

envolvimento”. Compromisso, de acordo com Salancik, pode ser incrementado e aproveitado 

para obter suporte para os fins e interesses organizacionais.  

 

Duas escolas de pensamento sobre o compromisso se destacaram, a saber: a)a que 

preconizava do controle parao compromisso e foi liderada por Walton (1985), que viu a 

estratégia do compromisso como uma abordagem mais recompensadora para gestão dos 

recursos humanos, em contrasteà estratégia de controle tradicional; b) a escola da excelência 

japonesa, representada por Pascale e Athos (1981) e Peters e Waterman (1982), que inferiram 

ser o modelo japonês da excelência relacionado com o compromisso total da força de trabalho 

para a organização. 

 

Kaur (2011a) definiu o compromisso (ou comprometimento) com a organização como uma 

forte crença em e na aceitação dos objetivos e valores da organização e disposição para fazer 

esforço considerável em nome da empresa, bem como um forte desejo de manter-se membro 

da organização.  Prosseguiu Kaur (2011a), que geralmente empregados cujas necessidades são 

satisfeitas por uma organização seriam provavelmente mais comprometidos com ela. 

Enquanto o compromisso enfatiza apego à organização empregadora, incluindo os seus 



54 
 

objetivos e valores, a satisfação enfatiza a natureza de um trabalho específico que um 

empregado executa. 

 

Estudos empíricos anteriores sugeriam que a satisfação no trabalho é um precursor do 

compromisso com a organização, segundo Kaur (2011b) citando que, usando uma amostra de 

profissionais de recursos humanos, como entrevistados, de uma grande empresa de 

manufatura nos Estados Unidos da América, constatou-se que a satisfação no trabalho precede 

o compromisso (ou comprometimento) com a organização. Resultados semelhantes também 

foram encontrados em outros diferentes estudos, incluindohospitais, vendedores, 

trabalhadores administartivose detecnologia da informação.O raciocínioteórico e osresultados 

empíricosdemonstraramquea satisfação no trabalhotem um impacto positivodireto 

sobrecompromisso com a organização. Em razão disso, os empregados cujas necessidades são 

satisfeitaspor uma organizaçãoseria provavelmentemais comprometida com implantação de 

sistemas de gestão ambiental.  

 

Com relação ao compromisso da gerência, Kaur (2011a) informou que um dos pré-requisitos 

principais para a implantação bem sucedida de qualquergrandeiniciativa dentro de uma 

organização é o compromisso do topo, ou o compromisso (comprometimento) gerencial, e 

que esta característica está bem documentada na literatura que tratou dos aspectos ambientais, 

tais como: Daily, Bishop e Steiner (2003, 2007), Daily e Huang (2001); Kitazawa e Sarkis 

(2000); O'heocha (2000); Rezaee e Elam(2000); Strachan, Sinclair eLal (2003); Wee e 

Quazi(2005); Zutshi e Sohal(2004), citados por Kaur (2011a).  

 

Kaur (2011b) indicou que os resultados de estudos realizados nas indústrias de fabricação de 

placas de circuitos impressos em Hong Kong, mostrou que o compromisso 

(comprometimento) da alta direção, na implantação do sistema de gestão ambiental, foi três 

vezes mais importante do que a política ambiental e quatrovezes mais importante do que 

análise crítica pela administração (Chin e Pun, 1999)citada por Kaur (2011b). 

 

Kaur (2011a) explicitou que as empresas que promoveram mudança para formas mais abertas 

de gestão participativa e enfatizaram o processo pelo empoderamento de seus funcionários 

(Mallak e Kurstedt, 1996), citados por Kaur (2011a). Os resultados mostraram que a 
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participação na tomada de decisão aumenta a motivação dos funcionários, a satisfação no 

trabalho e o seu compromisso (comprometimento) com a organização. 

 

Uma comunicação eficaz a partir do topo (gerência) garantirá que os funcionários entendam a 

importânciado sistema de gestão ambiental, sua função e seu papel na identificação e controle 

das questões ambientais. Como os funcionários teriam uma visão clara do que a organização 

quer realizar, eles poderiam participar mais ativamente do processo. Portanto, a educação 

ambiental deve ser o inicio desse processo.  

 

A educação ambiental para os trabalhadores promove os seguintes aspectos: a) pode facilitar a 

transformação cultural que eventualmente leva a uma consciência e culturas ambientais 

corporativas (Govindarajulu e Daily (2004); Dechant e Altman(1994); b) pode mudar a 

atitude e o comportamento entre os gerentes e funcionários; c) prepara os funcionários para as 

novas operações com vieses ambientais e os suporta nos esforços das ações corretivas (Daily 

e Huang, 2001); d) é uma condição básica para capacitação dos funcionários (Kitazawa e 

Sarkis, 2000); e e)  permite aos funcionários ser uma fonte de idéias inovadoras em tecnologia 

de prevenção de poluição eprocessos associados ( Dechant e Altman, 1994), citados por Kaur 

(2011a).  

 

Tal embasamento teórico suportou a construção da hipótese de número 2 do presente 

estudo.Hipótese H2: O compromisso da gestão é fator crítico de sucesso para a eficácia do 

sistema de gestão ambiental. 

 

Utilizou-se o estudo de Kaur (2011 a, b) e replicou o seu modelo para este construto. 

 

 

2.6.3  EMPODERAMENTO  

 

Harris, Wheeler e Kacmar (2009) explicitaram o efeito do empoderamento entre as lideranças 

e liderados, com a rotatividade apresentada pela organização e o desempenho profissional. 

Encontraram quese o nível de empoderamento dos colaboradores é baixo, torna-se importante 

a relação entre líder e liderado. Contrariamente, quando foi encontrado um alto nível de 

empoderamento, a relação ente líder e liderado tornou-se de menor importância. Entenderam 
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que um maior empoderamento promove mais motivação e esta por sua vez produz melhores 

resultados, resultando em um baixo absenteísmo.   

 

Chan e Mak (2014) mostraram que a relação entre o comportamento de liderança participativa 

e o desempenho dos colaboradores era medida pelo empoderamento para os empregados da 

área gerencial. Para os colaboradores da área operacional esta relação era mediada pela 

confiança na liderança, o que corrabora os achados de Wang et al (2014).  

 

Wong e Laschinger (2013) demonstraram que o lider influencia de maneira positiva e 

significativa o empoderamento, contribuindo para uma maior satisfação no trabalho e o  

desempenho profissional. 

 

Entre as várias definições do construtoempoderamento, Barner (1994, p. 33) forneceu uma 

delas: "O empoderamento dos funcionáriosé definido como a transferência de poder e 

autoridade dos gerentes (lideranças)para um nível mais baixo, para os funcionários”. Em uma 

segunda definição Pheng e May (1997, p. 160) descreveram o empoderamento como o 

"processode permitir que os trabalhadores possam definir os seus próprios objetivos 

relacionados com o trabalho, tomar decisões e resolver problemasna sua esfera de 

responsabilidade e autoridade". 

 

Continuou Kaur (2011b), que chamou a atenção para o fato de que geralmente os funcionários 

que não são empoderados, são menos compromissados com as melhorias do que os 

empregados empoderados citando Argyris (1998). Os benefícios que podem resultar do 

empoderamento incluem: aumento do compromisso com a organização, melhores decisões, 

melhoria na qualidade, mais inovação e aumento da satisfação no trabalho, citando Yukl e 

Becker (2006).  

 

Prosseguiu Kaur (2011b), que a organização tradicional hierarquizada, inibe o 

empoderamento dos funcionários, em vez de promover uma estrutura organizacional mais 

horizontal o que incentivao empoderamento dos funcionários (Daily e Huang, 2001). 

 

Remmen e Lorentzen (2000) realizaram uma pesquisa sobre a participação dos trabalhadores 

em cinco empresas dinamarquesas e o estudo mostrou que a participação dos empregados e 
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seu envolvimento pode ter um forte efeito na mudança das rotinas de trabalho, afetando o 

comportamento e aumentando a sua consciência ambiental. Outros estudos que mostraram a 

importância do envolvimento dos funcionários para a gestão ambiental de sucesso incluem: 

Bansal(2005), Hanna, Newman e Johnson (2000) e Shrivastava (1995). 

 

O estudo de Kaur (2011a, b), a replicação de seu modelo para tal construtoe o referencial 

teórico explicitado nesta sessão, serviu de suporte para a terceira hipótese do estudo que é: 

Hipótese H3: O empoderamento dos funcionários possui relação com aeficácia do sistema de 

gestão ambiental. 

 

 

2.6.4  RECOMPENSAS  

 

Segundo Milkovich, Newman e Gerhart (2011) o construto recompensas nas organizações 

tem sido utilizado em dois sentidos, o estrito e o amplo. No sentido estrito, as recompensas se 

resumem à obtenção de retornos monetários na forma de remuneração (fixa ou variável) e 

benefícios. Esse sentido estrito é derivado do arquétipo do sistema de recompensas elaborado 

por Taylor, em 1911, baseado em incentivos monetários atrelados à produção alcançada, 

conforme Lawler III (2000). 

 

Já Thompson (2002) apresentou um cenário mais amplo, considerando que recompensas são 

retornos de natureza financeira, não financeira e psicológica, ofertados aos colaboradores 

como uma das consequências dos resultados por estes alcançados. Assim, as recompensas 

podem ter aspectos tangíveis como: salário fixo e/ou variável e benefícios. Ou intangíveis, 

como aquisição de maiores responsabilidades, novas oportunidades de desenvolvimento de 

carreira, oportunidade de aquisição de aprendizagens. Chiang e Birtch (2005) concluíram que 

as recompensas têm sido utilizadas para a motivação e a satisfação dos colaboradores. 

 

Abordando-se ainda o estudo de Kaur (2011b) em que relatou que o construto "recompensas" 

contempla os seguintes aspectos: a) monetário; b) não monetário; c) reconhecimento; d) 

elogios e e) compensações personalizadas (Govindarajulu eDaily, 2004,p.365). Vários estudos 

enfatizaram a importância de se estabelecer um sistema de recompensas para garantir sucesso 
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no sistema de gestão ambiental (Berrone & Gomez-Mejia, 2009; Dailyet al., 2003; 2007; 

O'heocha, 2000; Ramus, 2001, 2002; Ramus e Steger, 2000; Russo e Harrison, 2005).  

Em um estudo com oito empresas do setor de óleoe gás que operam no Reino Unido,Strachan, 

Sinclair e Lal (2003) descobriram querecompensas e sistemas de reconhecimento são os 

principais métodos empregados para sustentar a motivação dos empregados na implantação 

do sistema de gestão ambiental ISO 14001. 

 

Recompensas são importantes vetores de comprometimento organizacional e satisfação no 

trabalho (Herzberg, 1966; Steers e Porter, 1991). Além disso, recompensas reforçam o 

empoderamento e tomada de boas decisões, melhorando as medidas corretivas e preventivas 

na implantação da ISO 14001 (Daily e Huang, 2001). 

 

Os gerentes não podem seguir uma abordagem "única" para incentivar os empregados, 

segundo Govindarajulu e Daily (2004), na elaboração de estratégias motivacionais, as 

empresas precisam garantir que as necessidades extrínsecas e intrínsecas dos empregados são 

atendidas. Necessidades extrínsecas estão realaciondas às necessidades humanas básicas, bem 

como as necessidades sociais, que são alcançados através de recompensas monetárias e 

reconhecimento. As necessidades intrínsecas estão relacionadas com os mais altos níveis das 

necessidades humanas de autoestima,realização e crescimento profissionais. 

 

A quarta hipótese do estudo está amparada no referencial teórico acima explicitado, assim 

como no estudo de Kaur (2011 a, b) e replicou-se o seu modelo para este construto.  H4: As 

recompensas mostram relação com a eficácia do sistema de gestão ambiental. 

 

 

2.6.5  RETORNO E AVALIAÇÃO 

 

As estratégias organizacionais estabelecidas são traduzidas em ações e estas estão inseridas 

nos subprocessos organizacionais, o alinhamento deste conjunto de ações deve ser monitorado 

regularmente e, uma das ferrametas existentes para tal é o processo de avaliação de 

desempenho dos colaboradores. A gestão do desempenho está intimamente ligada à gestão do 

negócio, e o alcance dos objetivos é uma evidência da eficiente alocação dos recursos 

humanos da organização e suas competências, conforme Freitas e Charbel (2010) que ainda 
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explicitaram ser o alinhamento dos objetivos individuais às metas organizacionais agente 

motivadordos colaboradores a serem responsáveis pelos resultados apresentados.  

 

O conceito de avaliação de desempenho foi explicitado por Brumbrach (1988) como sendo o 

conjunto dos comportamentos e resultados. O comportamentoé intrínseco do colaborador, que 

transforma o desempenho da abstração para a ação. O comportamento também pode ser 

considerado com resultado em seu esforço mental e físico aplicado às tarefas e, pode ser 

avaliado além dos resultados alcançados. 

 

Segundo Brandão e Guimarães (2001) a gestão de desempenho não se restringe apenas ao 

nível individual, contemplando também aos níveis corporativo, divisional e depertamental, 

significando que são avaliados também os objetivos macros, a sustentabilidade do negócio, os 

objetivos de cada divisão ou departamento, as equipes e os colaboradores individualmente. 

Ainda segundo este autor, quando ocorre a avaliação do desempenho no nível individual, 

avalia-se não só os resultados que foram alcançados, mas também os conhecimentos 

adquiridos, habilidades desenvolvidas e as atitudes contruídas no período de avaliação. 

 

Segundo Govindarajulu e Daily(2004, p. 365), oconstruto "retorno e avaliação" contempla os 

seguintes aspectos: a) o monitoramentodo desempenho ambiental; b) a auditoria ambiental e 

c) as correspondentes ações corretivas, citando Conforme Kaur (2011b), o sistema de gestão 

ambiental preconizado na ISO 14001 enfatiza a medição e monitoramento,a identificação das 

não conformidades, ações corretivas e preventivas, auditoria e a revisão e a avaliação do 

desempenho do sistema de gestão ambiental e, tais aspectos são encontrados nos itens4.5.1, 

4.5.2, 4.5.4 e 4.6 , respectivamente da norma ISO 14001.  

 

Os funcionários utilizam o retorno e avaliação de seu desempenho profissional para aprender, 

se desenvolver e melhorar o seu desempenho, o retorno e avaliação pode ser usado para 

orientar, motivar e reforçar comportamentos eficazes e pôr fim a comportamentos ineficazes. 

Contrariando as expectativas, muitos programas de gestão ambiental deixam de ressaltar a 

importância do retorno e avaliação sobre as questões ambientais (Chinander, 2001). 

 

O retorno e/ou avaliação verbal informal adicionalmente ao retorno e avaliação formal por 

escrito sobre o impacto e a eficácia dos esforços dos funcionários no processo de melhoria 
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ambiental pode ajudá-los a se motivarem para os desafios ambientais (Govindarajulu e Daily, 

2004), conforme explicitado pelo trabalho de Kaur (2011b).  

 

Observou ainda Kaur (2011a) que o sistema de gestão ambiental, preconizado pela ISO 14001 

exige um processo de revisão da gestão por intermédio do qual a gerência reavalia a 

adequação e a eficácia do sistema da gestão ambiental, em intervalos adequados para 

assegurar melhorias contínuas (Morrow e Rondinelli, 2002, p. 162).  

 

Outra forma de avaliação e fonte de retorno é a auditoria ambiental que pode ser usada para 

comunicar aos funcionários das areas envolvidas as melhorias ambientais promovidas como 

resultado das auditorias (Govindarajulu e Daily, 2004; Rezaee e Elam, 2000). Um estudo 

realizado em uma organização governamental belga de serviços e treinamentos vocacionais 

mostrou uma relação positiva entre o retorno e avaliação de desempenhoe a satisfação do 

trabalho dos empregados (Anseel e Lievens, 2007). 

 

O estudo de Kaur (2011 a,b), a replicação de seu modelo para este construto e as 

fundamentações teóricas acima explicitadas deu origem a quinta hipótese do presente estudo, 

H5: O retorno e avaliação possui uma relação com a   eficácia do sistema de gestão ambiental. 

 

 

2.6.6  EFICÁCIA DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

Segundo Hubbard (2009) ao mesmo tempo em que as organizações iniciam a adoção do BSC, 

o púbico, a mídia os grupos sociais, colocam cada vez mais atenção aos impactos ao meio 

ambiente, causados pelas organizações. Ou seja, as organizações não são mais vistas como 

apenas geradoras de valor econômico. E,em função disso  Elkington (1997) introduziu o 

conceito o TBL - Triple Bottom Line  (triplo botton line), como uma  nova ferramenta para a 

medição do desempenho organizacional. 

 

Prosseguiu ainda Hubbard (2009), que o TBL além de estar baseado na teoria dos 

stakeholders (partes interessadas) também englobava o conceito de que as organizações 

poderiam medir seu desempenho em relação às comunidades locais e governamentais, e não 

somente as partes interessadas diretamente no negócio. O TBL acrescentou às medições de 

desempenho econômicas, tipicamente usada na maioria das organizações, as medições de 
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desempenho social e ambiental. Por desempenho ambiental entendem-se geralmente as 

quantidades de recursos naturais, tais como: energia, terra, água, etc. que a organização utiliza 

em suas operações e os subprodutos destas atividades, tais como: perdas, resíduos químicos, 

emissões atmosféricas, etc.. 

 

O’Dwyer e Owen (2005), observaram que as respostas das organizações ao desempenho 

ambiental é a publicação dos relatórios de sustentabilidade que reportam os resultados das 

iniciativas ambientais. Tais relatórios são emitidos separadamente ou em conjunto com os 

relatórios anuais. Embora isto seja considerado um avanço, estes autores chamam a atenção 

de que tais relatórios não estão convenientemente integrados com os relatórios econômicos e 

financeiros. E, são, via de regra, inconsistentes com a natureza holística do que representa a 

sustentabilidade. ProsseguiramO’Dwyer e Owen (2005) ressaltando o fato de que tais 

relatórios explicitam somente os aspectos positivos das operações, pois são escritos para 

satisfazer os consumidores potenciais, empregados e investidores. 

 

Newson (2002) encontrou que em surveys enviados as 40 maiores empresas listadas na bolsa 

de valores australiana, encontrou vieses no TBL reportado. Somente 34% das informações 

analisadas eram neutras e 15% estavam relacionadas às expectativas da sociedade. Cada 

aspecto apresentado pelas empresas era às mesmas favoráveis.  

 

Tais relatórios possuem características descritivas e não apresentam um nível mínimo de 

benchmarking, conforme encontraram Marshall e Brown (2003), 82% da informação eram 

descritivas, 13% da informação possuía objetivos e apenas 5% da informação se baseavam na 

eficiência. 

 

Já Jones, Frost Loftus e van der Laan(2005) observaram a falta de critérios e metodologias 

não claras em tais relatórios, constataram que desempenhos pobres ou insatisfatórios são 

explicitados como favoráveis, e as informações de desempenho em tais relatórios são 

frequentemente de pouco valor para os stakeholders ou partes interessadas. 

 

Conforme Florida (1996), Rondinelli e Vastag (1996), Maxwell, Rothenberg, Briscoe e 

Marcus (1997) e Litten, (2005) a metodologia utilizada para coletar, analisar, reportar e 

auditar as informações estão orientadas para atender as necessidades gerenciais e raramente 
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outras partes interessadas são envolvidas neste processo, sendo que o envolvimento das partes 

interessadas é um aspecto crítico para uma implantação de sucesso deste processo, da mesma 

forma as informações são raramente auditadas com o mesmo rigor que as informações 

financeiras o são.   

 

Entretanto, nesse cenário, existem algumas exceções, segundo Preston (2001), os relatórios de 

sustentabilidade da Hewlett-Packard possuem abordagens estratégicas interessantes, que vão 

desde o controle da poluição até a preocupação com o design dos produtos e a disposição dos 

mesmos após seu uso. A empresa assume a responsabilidade de todos os estágios do ciclo de 

vida de seus produtos, desde os fornecedores primários, a disposição final e a reciclagem. 

 

Robins (2005) estimou que existissem mais de sessenta diferentes códigos de práticas ao 

redor do mundo aos quais as organizações podem aderir. Leipziger (2003) identificou 32 

diferentes tipos de conjuntos de padrões para a sustentabilidade.  Existem ainda iniciativas 

como o relatório GRI - GlobalReportingInitiative(relatório Global de Iniciativas) das Nações 

Unidas e o ESI - Environment Sustainability Index desenvolvido pelo Fórum Econômico 

Mundial. 

 

Ainda segundo Hubbard (2009), não se observou uma clara ou consistente abordagem tanto 

na teoria quanto na prática para as medições do desempenho dos aspectos de sustentabilidade 

das organizações e, todos os itens até então sugeridos, não estão suficientemente justificados 

na perspectiva conceitual. 

 

Outros autores como van Marrewick e Hardjono (2003) trabalharam com o conceito de 

complementariedade da medição dos princípios contemplados nos sistemas de gestão da 

qualidade. Citam que o ECSF - The European Corporate Sustainability Framework, objetiva 

expandir o modelo de Business Excellence(Excelência nos Negócios) para além das fronteiras 

da organização, estruturando-o em quatro perspectivas, a saber: Constitucional; Conceitual; 

Comportamental e Perspectivas Evolutivas, com o objetivo de se obter uma avaliação 

holística das operações da organização. Prosseguem ainda van Marrewick e Hardjono (2003), 

que a perspectiva constitucional estabelece a estratégia e valores que a organização deve 

buscar alcançar. A perspectiva conceitual contempla as estruturas e processos que a 

organização identifica para alcançar o estabelecido na perspectiva constitucional. A 

perspectiva comportamental aborda os procedimentos e práticas da organização, isto é, aquilo 
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o que ela realmente faz. A perspectiva evolutiva contempla os sistemas de controles e 

relatórios com a finalidade de monitorar os progressos alcançados.    

 

Hubbard (2009) propõe que uma abordagem bastante atrativa para a medição dos processos 

de sustentabilidade nas organizações é incluir os aspectos sociais e ambientais no BSC 

(Balanced Scorecard)  para produzir o que o autor denomina de SBSC - Sustainable Balanced 

Scorecard , ou o balanced scorecard sustentável, integrando os padrões do BSC e do TBL. 

 

Três alternativas foram mostradas por Figge, Hahn, Schaltegger e Wagner(2002) para incluir 

os aspectos de sustentabilidade no BSC, são elas:  

 Integrando as medições de desempenho social e ambiental dentro das quatro 

perspectivas hoje existente, por exemplo: o consumo específico da água e a eficiência 

energética poderiam ser considerados no âmbito dos processos internos. O 

desenvolvimento de recursos renováveis e recicláveis poderiam ser medições da 

perspectiva financeira. 

 Desenvolvendo um específico, porém alinhado, relatório da sustentabilidade 

operacional, utilizando como padrões os relatórios que são divulgados nos relatórios 

corporativos de sustentabilidade, por exemplo, poderiam existir quadrantes sociais e 

ambientais para o uso de energia, resíduos gerados, impactos na comunidade, etc.. 

 Adicionando elementos não voltados ao mercado nos padrões de medição, por 

exemplo: adicionando os quadrantes das medições sociais e ambientais como 

quadrantes separados.   

 

Sugerido por Hubbard (2009) que se utilize o conceito de 80/20, no qual os maiores impactos 

podem ser medidos e monitorados por um pequeno número de indicadores. Esta abordagem 

está consistente com a filosofia do BSC que foca em um número reduzido de medições 

estratégicas. Prossegue ainda Hubbard (2009), que sugeriu a utilização de  indicadores de 

desempenho específicos, para a área ambiental o autor sugere os indicadores de medida de 

eficiência no uso dos recursos, enfatizando o consumo de energia por unidade do produto ou 

serviços gerados, o consumo de água, igualmente por unidade do produto ou serviços gerados, 

procurando demonstrar a contínua redução dos mesmos. Além destes sugere a adoção das 

medições para as emissões, que de forma análoga devem ter o foco em suas reduções. 
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Adicionalmente a estes indicadores, Hubbard (2009) sugeriu a inclusão de indicadores 

adicionais que refletem a natureza do negócio, além disso, que os relatórios explicitem o 

desempenho dos períodos anteriores para cada parâmetro medido e monitorado, além de 

comparar o seu desempenho com os “benchmarks” do mercado em que atua. Análises de 

tendências devem ser feitas para que as partes interessadas possam avaliar o desempenho da 

organização. Tais práticas podem parecer muito simples, mas são negligenciadas ou omitidas 

nos relatórios que são divulgados. 
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3.  PROCEDIMENTO METODO LOGICO 

Neste capítulo se apresenta a parte metodológica utilizada no estudo, consistindo dos 

seguintes tópicos: a) delineamento da pesquisa; b) modelagem de equações estruturais; c) 

PLS-SEM (partial least squares structural equation modeling); d) modelo estrutural; e) 

instrumento de pesquisa; f) amostragem; g) dados faltantes (missing data); h) tratamento dos 

dados; i) etapas para validação do modelo estrutural. 

 

 

3.1.  DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Com a finalidade de estudar a correlação dos construtos: compromisso da gestão, retorno e 

avaliação, empoderamento, recompensas, gestão de conflitos e a eficácia do sistema de gestão 

ambiental, um surveyfoi aplicado. Previamente avaliado e validado tecnicamnete por 21 

especialistas e semânticamente por 8 potenciais respondentes. Enviados a 6.379 endereços de 

e-mails para organizações atuantes nos mais diversos mercados. Obtidas um total de 157 

respostas, coletados no período de outubro de 2014 a dezembro de 2014. 

 

Na primeira parte do survey constaram as variáveis categóricas da pesquisa e, foram definidas 

como sendo as principais características do respondente e da organização em que atua, através 

dos seguintes aspectos: departamento em que atua; origem do capital controlador da empresa 

(nacional ou internacional); a natureza do negócio da organização (indústria ou serviços); o 

setor de mercado em que a organização atua; o gênero do respondente; a sua idade; o tempo 

de experiência no atual cargo; o tempo de experiência na atual empresa; se a organização 

possui um sistema de gestão ambiental; se a empresa é certificada da ISO 14001; a quanto 

tempo possui esta certificação; o seu nível de instrução; o seu nível hierárquico e o porte da 

empresa conforme os critérios do IBGE, que se baseia na receita operacional bruta anual, 

definindo assim o seu porte: microempresa possui uma receita inferior a 1,4 milhões de reais, 

pequena com uma receita entre 1,5 e 16 milhões de reais, média com uma receita entre 16,1 e 

90 milhões de reais, média-grande com receitas entre 90,1 e 300 milhões de reais e grande 

com uma receita superior a 300 milhões de reais.  

 

Na segunda parte do survey, constaram as assertivas relativas aos vários construtos tratados 

nas pesquisas já validadas anteriormente (Kaur, 2011a, b), exceto pela gestão de conflitos, que 
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com base na fundamentação teórica, as assertivas foram criadas e selecionadas de forma a 

refletirem tal construto e o propósito do estudo.  Conforme recomendado por Devillis (2003), 

a proposta das escalas que compõem o instrumento de pesquisa foi enviada para a análise de 

21especialistas escolhidos por sua reputação e conhecimento do tema. Estes especialistas 

avaliaram as assertivas do instrumento de pesquisa e as validaram, conforme o critério: 

essencial = 3; útil, mas não essencial = 2 e não necessário =1.O aspecto semântico de cada 

uma das assertivas foram avaliados por 8 potenciais respondentes com o objetivo de se 

assegurar que o entendimento das mesmas refletia o seu conteúdo. 

 

O instrumento final contemplou 35 assertivas cuja avaliação consistiu em uma escala do tipo 

Likert com onze pontos de concordância/discordância. A análise dos dados utilizou o 

softwareSmartPLS 2.0 (Ringle, Wende e Will, 2005) para a avaliação da Modelagem das 

Equações Estruturais (MEE). 

 

A metodologia do estudo, sob o ponto de vista da sua natureza, édo tipo pesquisa aplicada, 

com caráter confirmatório de um estudo existente, e exploratório pela introdução de novo 

construto à pesquisa anterior, com uma abordagem quantitativa utilizando a metodologia da 

MEE - Modelagem de Equações Estruturais com análise dosmínimos quadrados parciais. A 

escolha deste método se deve ao fato de permitir ao pesquisador testar várias hipóteses de 

relacionamento entre variáveis com um número reduzido de observações, conforme Hair et al 

(2014). 

 

Segundo Goldemberg (1999), um trabalho de pesquisa pode ser definido como a construção 

de conhecimento original de acordo com algumas exigências científicas. Para que este estudo 

seja considerado com valor científico o mesmo deve possuir e/ou seguir critérios de 

coerência, consistência, originalidade e objetivação. Segundo este autor uma pesquisa 

científica deveria preencher osseguintes requisitos: a) A existência de uma pergunta a ser 

respondida; b) Elaboração de roteiro que permita se chegar à resposta; c) A explicitação 

dograu de confiabilidade na resposta que se conseguiu construir. Prossegue este autor sobre o 

planejamento a ser feito para a realização de um trabalho científico, que deve contemplar três 

etapas, a saber: a) a fase decisória, refere-se à escolhado tema, a definição e a delimitação do 

problema de pesquisa; b) a fase construtiva refere-se à elaboração de um projeto de pesquisa e 
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à sua execução; c) a fase de redação refere-se à análise dos dados e informações obtidas na 

fase anterior. 

 

Eisenhardt (1989), por sua vez, disse que o objetivo de se testar teorias tem por pré-requisito o 

uso de um referencial teórico robusto para o qual se deseja comprovar a sua validade prática. 

A aplicação práticado estudo deve ser planejada e concluída de forma a se criar um modelo 

capaz de dar subsídios e/ou argumentos para aceitar ou refutaras hipóteses iniciais criadas, em 

outras palavras, de aceitar ou rejeitar as teorias primariamente elaboradas. 

 

Por seu lado Gabriel (2014) discutindo os aspectos técnicos e metodológicos, propos um 

roteiro que visa ajudar os pesquisadores na elaboração do relatório de pesquisa que apresenta 

como principal característica a abordagem quantitativa, enfatizando aspectos como um maior 

rigor no tratamento e análise dos dados. Como resultado apresentou uma sugestão para 

elaboração de relatórios de pesquisa, conforme explicitado na figura 4. 
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Figura 4: Roteiro para elaboração do relatório de pesquisa de abordagem quantitativa 

 

Fonte: Gabriel, M.L.D. (2014). 

 

 

Item O que verificar

Problema de pesquisa

Está em forma de pergunta? 

Surgiu a partir da revisão da literatura? 

Permite o estabelecimento de relação ou relações entre as variáveis?

Variáveis

Estão identificadas?

É possível atribuir uma relação de causalidade entre elas?

Existe dependência ou interdependência entre as variáveis?

Podem ser operacionalizadas? 

A relação entre elas permite o estabelecimento de hipóteses?

Hipóteses
São frutos da revisão da literatura e do problema de pesquisa?

São passíveis de teste?

Tipo da pesquisa

É experimental?

Qual?

É não experimental?

Qual?

Escalas

Qual o tipo?

Como foi construída? 

Como foi validada?

População e amostra

A população está caracterizada?

Como foi amostrada?

A amostragem foi probabilística ou não probabilística?

Como foi calculada a amostra?

Plano de coleta de dado Como os dados foram coletados? Quando foram coletados?

Análise dos dados – I

Qual o pacote computacional estatístico utilizado e qual a versão usada?

Como os dados foram analisados?

Os dados eram aderentes à curva normal?

Que teste ou testes foram realizados?

Como os dados faltantes foram tratados?

Foram realizados testes relativos ao tamanho do efeito, valor de alfa e tamanho da 

amostra?

Como foi feita e apresentada a estatística descritiva?

Análise dos dados – II

Que testes foram realizados?

Análise bivariada ou multivariada? Por quê?

Quais os valores de referência (exemplo: significância estatística, alfa de Cronbach, 

etc.) e por que foram utilizados?

Resultados

As tabelas, quadros, figuras e/ou ilustrações estão devidamente legendadas?

Há uma breve explicação dos resultados após a apresentação?

Os resultados apresentados estão coerentes com as técnicas e métodos utilizados?

Discussão

As hipóteses de pesquisa foram todas testadas?

Os resultados obtidos permitem confirmar ou rejeitar as hipóteses?

Há relação entre a literatura e os resultados encontrados?

Há limitações no estudo? Quais? 

Há sugestões para estudos futuros? Quais?
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O desenvolvimento dopresente estudo podeser explicitado nas seguintes etapas: 

a) A primeira etapa foia pesquisa da fundamentação teórica, realizada através de 

pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos e internet, sobre os seguintes 

temas: osistema de gestão ambiental; o papel do gestor da área ambiental;  

implantação da gestão ambiental nas empresas; o papel do líder nos processos 

organizacionais; o conflito nas organizações. 

b) A segunda etapa foi a construção do problema de pesquisa e as hipóteses a serem 

testadas e/ou validadas. 

c) A terceira etapa caracterizou-se pela construção de um modelo de pesquisa que 

contemplasse os construtos (variáveis latentes) que se quer avaliar. 

d) A quarta etapa constituiu-se da aplicação do instrumento de pesquisa, devidamente 

aprovado por especialistas e potenciais respondentes, através da internet.  

e) A quinta etapa foi a escolha da metodologia se ser utilizada, em função da natureza 

dos dados coletados e analisados. E, que neste caso específico foi aModelagem de 

Equações Estruturais com análise dos mínimos quadrados parciais (PLS- SEM).Foram 

utilizados no presente trabalho os passos sugeridos por Hairet al (2014) e Ringle, da 

Silva e Bido (2014). 

f) A sexta etapa contemplou o estudo dos dois modelos estruturais e  utilizou o software 

SmartPLS 2.0, aplicativo específico para a análise da PLS-SEM, com as análises das 

relações entre as variáveis observáveis e latentes (construtos) nos modelos estruturais 

propostos, avalia como os construtos: compromisso da gerência, retorno e avaliação, 

empoderamento, recompensas, gestão de conflitos se correlacionam com o construto  

eficácia do sistema de gestão ambiental, como os modelos estruturais teorizados 

correlacionam as variáveis categóricas.E, procura identificar outras possíveis relações 

entre os dados apresentados nos cento e vinte survey validados e avaliados. 

g) A sétima etapa abordou a discussão dos resultados obtidos, testando as hipóteses 

elaboradas. 

h) A oitava etapa contemplou a conclusão e considerações finais do estudo. 

 

O presente trabalho é caracterizado por uma pesquisa quantitativa com dois vieses, a saber: 

um confirmatório, que buscará confirmar as ralações explicitadas no estudo de Kaur (2011 a, 

b), com os construtos: compromisso da gerência, empoderamento, recompensas, retorno e 

avaliação e a eficácia do sistema de gestão ambiental. E a exploratória que buscará a relação 
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do construto de gestão de conflitos, incluido na pesquisa, com o construto eficácia do sistema 

de gestão ambiental. 

 

 

3.2.  MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS  

 

A metodologia quantitativa se caracteriza por examinar uma série de relações de dependência 

simultaneamente. Esse método é particularmente útil quando uma variável dependente se 

torna independente em relações subsequentes de dependência. Esseconjunto de relações - 

cada uma com variáveis dependentes e independentes - sendoa baseda Modelagem de 

Equações Estruturais, conforme Hair et al.(2009). 

 

Deve-se ressaltar que a metodologia MEE não designa apenas uma única técnica, mas um 

conjunto de procedimentos. Encontra-se na literatura outros termos, tais como: análise de 

covariância estrutural, modelo estrutural de covariância,ou análise de estruturas de 

covariância, conforme explicitado por Kline (1998). A diferença da MEE emrelação a essas 

técnicas multivariadas é que, por meio da MEE, pode-se examinar umasérie de relações de 

dependência simultaneamente, conforme Hair et al(2009). 

 

Prosseguiram Hairet al(2009), a  MEE é uma técnica que tem sido emprega em quase todas as 

áreas de estudo, incluindo educação,marketing, psicologia, sociologia, administração, saúde, 

demografia, comportamentoorganizacional, biologia e genética. As principais razões para o 

interesse por essa técnica emtantas áreas são: a) fornece um método direto para lidar com 

múltiplas relaçõessimultaneamente com eficiência estatística; b) permite avaliar as relações 

em âmbitogeral e c) fornece uma transição da análise exploratória para a análise 

confirmatória.  A MEEtambém especifica os indicadores para cada construto e avalia a 

confiabilidade de cada construtopara estimar relações causais. 

 

Klem (1995) e Maruyama (1998) explicitaram dois dos principais resultados com o uso da 

MEE, são eles: a) a estimativa da magnitude dos efeitos entre variáveis é realizada e b) o teste 

para se verificar se o modelo é consistente com os dados observados.  

 

Para Maruyama (1998), a metodologia MEE deve iniciar-se com um modelo teórico ou 

conceitual, que explicite os requisitos das relações entre um conjunto de variáveis. AMEEnos 
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fornece estimativas da força de todas as relações hipotetizadas no modelo teórico. Obtêm-se 

também as dimensões do impacto de uma variável sobre a outra, bem como as possibilidades 

advindas das variáveis chamadas de intervenientes ou mediadoras. 

 

A metodologia MEEproporciona a possibilidade de se investigar em que nível de aderência 

dasvariáveis preditoras (variáveis independentes) pode explicar a variável dependente 

etambém, qual das variáveis preditoras é a mais importante. Aspecto que também é possível 

com ouso da regressão, porém na metodologia MEEse podeter mais de uma variável 

dependente em um único modelo, prosseguiram Hairet al(2009). 

 

Ainda sobre a metodologia MEE, Lemke (2005), informou que a mesma pode ser separada 

em duas partes principais, a saber: a) um modelo de medida e b) um modelo estrutural. No 

modelo de medida estarão definidas as relações entre as variáveis observadas e as variáveis 

latentes. Em outras palavras, trata-se da ligação entre os escores de um instrumento de medida 

ou as variáveis indicadoras observadas, e o construto teórico em estudo que foram designadas 

para medir. O modelo estrutural definirá as relações entre as variáveis latentes (ou construtos). 

Ele especificará como uma variável latente causa direta ouindiretamente mudanças em outras 

variáveis latentes no modelo criado. 

 

Garson (1998) indicou que a metodologia MEE está baseada em dois passos, a saber: a) a 

validação do modelo de medida e b) o ajuste do modelo estrutural elaborado. A validação do 

modelo de medida é realizada pela análise fatorial confirmatória. O ajuste do modelo 

estrutural é realizado pela análise de caminhos das variáveis latentes. Assim, preconiza-se que 

um modelo seja criado, com base na teoria. E, cada variável deste modelo é definida como 

latente e medida por indicadores múltiplos, que são as variáveis observadas. Devem ser 

desenvolvidos vários indicadores para cadamodelo. Sugeriu possuir pelo menos três 

indicadores por cada variável latente depois da análise fatorial confirmatória, que é utilizada 

para estabelecer quais os indicadores aparentam medir as variáveis latentescorrespondentes.  

 

Continuou Garson (1998) em sua indicação do método sugerido, indicando que o pesquisador 

deve prosseguir após o modelo de medida ter sido validado. Com a criação de um ou mais 

modelos alternativos, sendo que um deles pode ser o modelo nulo, no qual as covariâncias da 

matriz de covariância para asvariáveis latentes são todas consideradas zero. Após isso se faz a 

comparação em termos deajuste do modelo até que nível as covariâncias preditas pelo 
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modelocorrespondem às covariâncias observadas nos dados, para se conseguir o 

melhormodelo.  

 

Hairet al. (2009)  ensinaram que uma variável latente não pode ser medida diretamente, pois 

são conceitos, entretanto tais variáveis podem ser mensuradas por uma ou mais variáveis 

observáveis. Prosseguiram os autores exemplificando estes conceitos por meio da atitude de 

um consumidor em relação a determinado produto, que jamais poderá ser 

medidaprecisamente a ponto de não haver incerteza, mas em se fazendo várias perguntas, que 

são as variáveis observáveis correspondentes à cada variável latente, pode-se avaliar inúmeros 

aspectos do “conceito” atitude desse consumidor. A medida mais precisa para esta variável 

latente (construto) será fornecida pelas respostas produzidas pelo consumidor específico 

estudado. 

 

Uma variável observada é o valor verificado ou observado de uma questão específica,obtida 

de respondentes ou a partir deobservações feitas pelo pesquisador. As variáveis observáveis 

são os indicadores das variáveis latentes ou construtos. Uma estrutura latente pode utilizar os 

modelos estatísticos com ferramentas para descrevê-los, através das variáveis observadas. 

Esses modelos, representativos das estruturas latentes, podem ser expressos graficamente, por 

diagramas ou por meio de equações(Hairet al., 2009).  

 

Segundo Lemke (2005), os modelos propostos procurarão as relações existentes entre as 

variáveis latentes e as variáveis observadas.O pesquisador utiliza seu conhecimento teórico, e 

a pesquisa empírica como bases para a sugestão do modelo, com os dados, o pesquisador testa 

suas hipóteses, baseadas no modelo original, nesta etapa se quer saber o grau de aderência do 

modelo ou, em outras palavras, se ter a indicação de quão bom o modelo proposto se 

apresenta.  

 

 

3.3 PLS-SEM (PARTIAL LEAST SQUARES STRUCTURAL EQUATION MODELING) 

 

A metodologia quantitativa denominadaMEE,com estimação via mínimos quadrados parciais 

(PLS- Partial Least Squares), é emprega no presente estudo. Esta metodologia, em seus 

principais aspectos está a seguir explicitada, segundo Silva (2006).  
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O uso do MEE preconiza que se deve dividir o trabalho em duas etapas, a saber: A 

primeira é a criação do modelo de mensuração, onde se determina as variáveis que 

medem os construtos, pois estes não podem ser observados e medidos diretamente 

pelo pesquisador. A segunda é a criação do modelo estrutural, que permitirá 

verificar as relações de causalidade entre os construtos. 

 

A MEEpermitirá avaliar o grau de ajuste dos dados a um determinado modelo criado através 

da fundamentação teórica. 

 

Mackenzie, Podsakoff e Podsakoff (2011) explicitaram que, nas pesquisas em ciências sociais 

aplicadas e do comportamento, se obtém dados não aderentes a uma distribuição normal 

multivariada, ou com a construção de modelos mais complexos, caracterizados por muitos 

construtos e muitas variáveis observadas.  Com relação aos dados estes são poucos, assim o 

método dos mínimos quadrados parciais é particularmente recomendado. 

Hair et al. (2009) e Ringle, da Silva e Bido (2014) enfatizaram que nas situações descritas, as 

modelagens de equações estruturais baseadas em covariância (CB-SEM) ou baseadas em 

modelos de estimação de ajuste de máxima verossimilhança (maximum likelihood estimation -

MLE) não são recomendadas. E sim a modelagens de equações estruturais baseada em 

variância (VB-SEM) ou em modelos de estimação de ajuste de mínimos quadrados parciais 

(partial least square - PLS).  

Hair et al. (2014) enfatizaram que para se usar o PLS se deve estimar o tamanho mínimo da 

amostra que se deve usar, recorrendo a um software gratuito: G*Power 

3(http://www.gpower.hhu.de/en.html). 

 

Continuaram estes autores, que para o cálculo (a priori antes de coletar dados) deve-se 

observar que há três parâmetros, a saber: a) o poder do teste (Power = 1 - βerro prob. II); e b) o 

tamanho do efeito (f2), Cohen (1998) e Hair et al. (2014) recomendaram o valor de 0,80 para 

o poder do teste e de 0,15 para o tamanho do efeito (f2 mediano) c) nível de significância, 

Hair et al. (2014) recomendaram o valor de α = 0.05.  

 

Hair et al.(2014) preconizaram a utilização da MEE com PLS no software SmartPLS 2.0. 

Enfatizando que este é um softwaregratuito e pode ser obtido no site www.smartpls.de, por 

meio do pedido de registro do usuário. 

http://www.gpower.hhu.de/en.html
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3.4. MODELO ESTRUTURAL  

 

Conforme Hair et al. (2009), um aspecto a ser analisado é se os modelos demensuração de 

cada construto são formativos ou reflexivos. No modeloreflexivo, assume-se que mudanças 

no construto causam mudanças nosindicadores, ou seja, a direção de causalidade parte do 

construto para o indicador.Num modelo formativo, o sentido é oposto, ou seja, espera-se que 

variações nosindicadores causem alterações no construto ao qual estão vinculados. 

 

Prosseguiram ainda os autores (Hair et al. 2014, p. 44) chamando a atenção ao se adotar um 

modelo formativo, para o fato de que, na pratica, é difícil estabelecê-lo, pois todas as 

possíveis causas relacionadas ao especifico construto devem estar contempladas.   

 

Desta forma, de acordo com a fundamentação teórica, o MEE contemplando os construtos: 

compromisso da gerência, empoderamento(empowerment), retorno e avaliação, recompensas, 

gestão de conflitos e a eficácia do sistema de gestão ambiental foram considerados reflexivos, 

pois,seguiu-se o padrão doestudo e modelo utilizado por Kaur (2011 a, b) que usou a análise 

fatorial. 

 

Na Figura 5 representa a relação entre os construtos, constituindo o primeiro modelo de 

equação estrutural.  
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Figura 5:Relação entre os construtos  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Este modelo 1 ou inicial mostra a relação dos construtos: compromisso da gerência, 

empoderamento, retorno e avaliação, recompensas e gestão de conflitos com o construto  

eficácia do sistema de gestão ambiental. 

 

As hipóteses acima explicitadas são:  

 

Hipótese H1: A gestão dos conflitos organizacionais afeta a eficácia do sistema de gestão 

ambiental. 

 

Hipótese H2: O compromisso da gestão é fator crítico de sucesso para a eficácia do sistema de 

gestão ambiental. 
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Hipótese H3: O empoderamento dos funcionários possui relação com a eficácia do sistema de 

gestão ambiental. 

 

Hipótese H4: As recompensas mostram relação com a eficácia do sistema de gestão ambiental. 

Hipótese H5: O retorno e avaliação possui uma relação com a eficácia do sistema de gestão 

ambiental. 

 

As definições dos construtos, autor, posição da assertiva no instrumentode pesquisa e a 

origem das assertivas estão apresentadas na figura 6. 

 

Figura 6: Definições dos construtos, autor, posição da assertiva e origem da assertiva. 

 

Construto 

 

Definição 

 

Item 

 

Assertiva 

 

Origem da Assertiva 

 

 

Compromisso 

da Gerência 

 

Refere-se ao grau em que 

os gestores estão dispostos 

a se esforçarem para se 

alcançar os objetivos 

organizacionais  

1 1 Kaur (2011a) 

2 6 Kaur(2011a) 

3 33 Kaur (2011a) 

4 17 Kaur (2011a) 

5 26 Kaur (2011a) 

 

 

 

 

 

Gestão de 

Conflitos 

 

 

 

 

Refere-se à magnitude do 

envolvimento que o gestor 

ou líder emprega para lidar 

com os conflitos existentes 

em sua equipe de 

colaboradores, de forma a 

transformá-los em um 

processo agregador de 

valor para a organização.  

6 7 

Autor, baseado em: 

Friedman, Tidd, Curral e 

Tsai (2000); De Dreu, 

Hanrick e van Vianen 

(1994)  

7 12 
Autor, baseado em: Lynch, 

O'Toole e Biemans (2014); 

Schermerhorn et al  (1999) 

8 16 
Autor, baseado em : Weiss 

(1994);Reed (1997) 

 

9 19 

Autor, baseado em : Lynch, 

O'Toole e Biemans (2014); 

Nauta, De Dreu e Van der 

Vaart (2002). 

 

10 34 
Autor, baseado em: Serrano 

e Rodriguez (1993); 

Robbins (2000) 

11 27 
Autor, baseado em: Nadler, 

Hackman e Lawler (1983); 

DeChurcy e Marks(2001) 
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 12 29 Autor, baseado em: Baron 

(1986) Hall (1984) 

13 2 

Autor, baseado em Galo 

(2005); Jehn (1994) e 

Friedman, Tidd, Curral e 

Tsai (2000). 

 

 

 

Desempenho 

Ambiental 

 

 

Refere-se ao desempenho 

alcançado e esperado pelo 

sistema de gestão 

ambiental, explicitados por 

indicadores de 

desempenho. 

14 13 Kaur (2011a) 

15 15 Kaur (2011a) 

16 20 Kaur (2011a) 

17 28 Kaur (2011a) 

18 32 Kaur (2011a) 

19 11 Kaur (2011a) 

20 23 Kaur (2011a) 

21 35 Kaur (2011a) 

 

 

Empoderamento 

 

Refere-se ao nível de 

influência e decisão que os 

empregados de uma 

organização possuem. 

22 30 Kaur (2011a) 

23 3 Kaur (2011a) 

24 8 Kaur (2011a) 

25 14 Kaur (2011a) 

 

 

 

Recompensas 

 

Refere-se ao processo de 

reconhecer as 

contribuições dos 

funcionários de uma 

organização. 

 

26 18 Kaur (2011a) 

27 31 Kaur (2011a) 

28 4 Kaur (2011a) 

29 9 Kaur (2011a) 

30 21 Kaur (2011a) 

 

 

 

Retorno e 

Avaliação 

 

Refere-se ao nível de 

informação (frequência e 

profundidade) que os 

superiores fornecem aos 

funcionários sobre seu 

desempenho profissional.  

 

31 24 Kaur (2011a) 

32 5 Kaur (2011a) 

33 22 Kaur (2011a) 

34 10 Kaur (2011a) 

35 25 Kaur (2011a) 

Fonte:Elaborado pelo autor 
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As assertivas originalmente desenvolvidas e as modificações que receberam após a análise e 

avaliação tecnica pelos 21 especialistas e avaliação semântica por parte de 8 potenciais 

respondentes estão apresentadas no apêndice 2.  

 

A justificativa para que exista aleatoriedade na apresentação das assertivas no instrumento de 

pesquisa justifica-se paraque não ocorram vieses nas respostas durante o processo de resposta 

do survey (coleta de dados). 

 

As variáveis endógenas e exógenassão os construtos ou variáveis latentes do estudo, e são 

representados porelipses, as variáveis manifestas ou indicadores ou variáveis observáveis são 

representadospor retângulos. As setas indicam relações de causalidade entre as 

variáveislatentes ou efeito das variáveis nos modelos de mensuração. 

 

Segundo Hair et al. (2014 p. 12), os construtos exógenos são aqueles explicam outros 

construtos no modelo estrutural adotado. Enquanto que os construtos endógenos são aqueles 

que estão sendo explicados pelo modelo estrutural. Assim, de acordo como o primeiro modelo 

estrutural, o construto endógeno é a eficácia do sistema de gestão ambiental, enquanto os 

demais são exógenos. 

 

De acordo com a fundamentação teórica apresentada, os modelos demensuração dos vários 

construtos, se apresentam conforme as figuras de 7 até 12 ou seja, os construtos serão 

medidos pelas correspondentes variáveis observáveis indicadas nas figuras. 

 

Ressalta-se novamente que os modelos de todos os construtos são reflexivos, característica 

esta que se verifica com o sentido das flechas que relacionam as assertivas ou variáveis 

observáveis com os respectivos construtos, dirigidas do construto para as variáveis 

observáveis.  
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Figura 7: Modelo de mensuração do construto: compromisso da gerência. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 8: Modelo de mensuração do construto: gestão de conflitos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 9: Modelo de mensuração do construto: eficácia do SGA. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 10: Modelo de mensuração do construto: empoderamento. 

 

            

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 11: Modelo de mensuração do construto: recompensas. 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

             

Figura 12: Modelo de mensuração do construto: retorno e avaliação.             

  

  

 

 

           

 Fonte: Elaborado pelo autor 
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No modelo de mensuração são definidas as relações entre as variáveisobservadas (os 

indicadores do instrumento de pesquisa) e as variáveis latentes(construtos teóricos), uma vez 

que estes não podem ser medidos diretamente (Hair et al 2009). Baseado na fundamentação 

teórica criou-se um modelo estrutural inicial, de relações causais entre os construtos, e um 

modelo estrutural alternativo. 

 

Realizou-seos testes preconizados na metodologia MEE, utilizando o método dos mínimos 

quadrados parciais, de forma a constatar se os indicadoresestabelecidos compõem, de fato, os 

construtos correspondentes e a intensidade da relação entre os mesmos.  

 

Para isso, se avaliou cada um destes modelos separadamente,de forma a se compreender as 

relações estruturais hipotetizadas.Segundo Pedhazur (1997, p.770), “embora não essencial 

para a análise numérica, é muito útil a representação gráfica das relações hipotéticas entre o 

conjunto de variáveis”. Com base nesta premissa, foram desenhados graficamenteos modelos, 

conforme apresentados nas figuras 13 e 14. 

 

 Figura 13: Modelo Estrutural 1 ou Inicial   

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O modelo estrutural 1 ou inicial apresentado na figura 13 contemplou o construto eficácia do 

sistema de gestão ambiental como a variável dependente e os construtos: gestão de conflitos, 

compromisso da gerência, empoderamento, recompensas e retorno e avaliação como as 

variáveis independentes, ou seja, o modelo estrutural procurou uma relação de 

causalidadeentre as variáveis dependentes e a variável independente.  

 

O modelo estrutural 1 ou inicial é o modelo utilizado por Kaur (2011 a, b) onde o mesmo 

relaciona os construtos compromisso da gerência, empoderamento, recompensas e retorno e 

avaliação com a eficácia do sistema de gestão ambiental. Foi acrescido ao modelo o construto 

de gestao de conflitos, mantendo a mesma relação de causalidade, ou seja, o mesmo é uma 

variável independente em relação ao construto da eficácia do sistema de gestão ambiental. 

 

O modelo estrutural 2 ou alternativo apresentado na figura 14 é uma variante do modelo 

estrututal 1 ou inicial, que contemplou o construto gestão de confitos como sendo ao mesmo 

tempo a variável dependente em relação aos construtos compromisso da gerência, 

empoderamento, recompensas e retorno e avaliação e uma a variável independente em relação 

ao construto eficáia do sistema de gestão ambiental.  

 

Figura 14: Modelo Estrutural 2 ou Alternativo   

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.5.   INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

O instrumento de pesquisa inicialmente elaborado está apresentado no Apêndice 1. 

 

O instrumento de pesquisa foi composto por duas partes. Na primeira parte do survey buscou-

se identificar as variáveis categóricas definidas como sendo as principais características do 

respondente e da organização em que atua, através dos seguintes aspectos: departamento em 

que atua; origem do capital controlador da empresa (nacional ou internacional); a natureza do 

negócio da organização (indústria ou serviços); o segmento em que a organização atua; o 

gênero do respondente; a sua idade; o tempo de experiência no atual cargo; o tempo de 

experiência na atual empresa; se a empresa possui um sistema de gestão ambiental; se a 

empresa é certificada ISO 14001; o tempo de sua certificação; o nível de instrução 

dorespondente; o nível hierárquico do respondente e o porte da empresa, este último adotou os 

critérios do IBGE, que está baseada na receita operacional bruta anual, definindo assim o seu 

porte: a microempresa possui uma receita inferior a 1,4 milhões de reais, a pequena empresa 

apresenta uma receita bruta anual entre 1,5 e 16 milhões de reais, a empresa média possui 

uma receita anual entre 16,1 e 90 milhões de reais, a empresa média-grande tem como receita 

anual entre 90,1 e 300 milhões de reais e a grande empresa apresenta uma receita anual bruta 

superior a 300 milhões de reais.  

 

A segunda parte do instrumento de pesquisa contemplou as assertivas baseadas na 

fundamentação teórica. Para os construtos empoderamento, retorno e avaliação, recompensas 

e compromisso da gerência foram utilizadas as assertivas da pesquisa de Kaur (2011 a, b).  A 

fundamentação teórica foi a base para a criação e seleção das assertivas do construto sobre a 

gestão de conflitos, que refletiam o propósito do estudo.  

 

O instrumento de pesquisa foi construído tendo por base a escala tipo Likert, composta por 

um conjunto de seis variáveis latentes (construtos), cada uma delas com suas respectivas 

variáveis observáveis. Assim, o instrumento de pesquisa apresentou: o construto compromisso 

da gerência com 5assertivas; o construto gestão de conflitos com 8 assertivas; o construto 

eficácia do sistema ambiental com 8 assertivas; o construto empoderamento com 4 assertivas; 

o construto recompensas com 5 assertivas e o construto retorno e avaliação com 5 assertivas, 

dispostas de forma aleatória no instrumento de pesquisa. 
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A escala utilizada tipo Likert foi criada por Rensis Likert em 1932, a mesma apresenta 

inúmeras vantagens ao pesquisador, seja pela facilidade e rapidez de sua construção na 

medida em que cada item passa por um teste empírico para verificar suas capacidadesde 

discriminação, seja por fornecer um número maior de dados quando comparada a outras 

escalas, conforme Cooper e Schindler (2003). 

 

A aleatoriedade das assertivas apresentada no instrumento de pesquisa justifica-se paraque 

não ocorram vieses durante o processo de resposta do mesmo. A presente pesquisafoi 

composta por um conjunto de assertivas em que os respondentes foram solicitados a apontar 

uma, dentre 11 opções de resposta, em uma escala numérica com intervalos unitários e que 

variou de 0, significando “discordo totalmente” até 10 significando “concordo totalmente”, o 

respondente podia ainda assinalar, para cada assertiva, a opção “não sei”, de forma a não 

força-lo a escolher uma nota para a assertiva, que julgue não estar apto a respondê-la.  Uma 

vez identificada que a escolha do respondente foi opção “não sei”, esta resposta específica foi 

tratada como sendo um dado faltante ou missing data. 

 

A validação das assertivas do instrumento foi feita contemplando-se os aspectos teórico 

esemântico. Para a validação teórica foi solicitado que 21 especialistas as analisassem quanto 

aos aspectos tecnicos, de forma a verificar a adequação destas ao tema proposto, validando-as. 

Para a validação semântica, foi solicitado a 8 potenciais respondentes suas avaliações quanto 

ao claro entendimento das mesmas e, suas sugestões foram incorporadas à versão final de 

cada assertiva, conforme está explicitado no apêndice 2. 

 

As assertivas originais foram alteradas conforme as recomendações dos especialistas e 

apresentam-se no apêndice 2, que compara as 35 assertivas originais com as assertivas finais 

que tiveram incorporadas as alterações recomendadas. Estas alterações não modificaram a 

natureza e objetivo da mesma, apenas foi aperfeiçoada quanto à semântica, de forma tal que 

não provocasse alguma imprecisão na interpretação dos respondentes. 

 

As respostas consolidadas das avaliações dos 21 especialistas encontram-se no Apêndice 3. 

 

Além da validação qualitativa explicitada, o presente trabalho também utilizou critérios 

quantitativos para a validação das mesmas. 
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Segundo Lawshe (1975), para que as assertivas sejam consideradas válidas para serem 

utilizadas no instrumento de pesquisa elas devem satisfazer ao “content validity ratio” (CVR), 

ou em português Razão de Validade do Conteúdo. 

 

O CVR é definido matematicamente como: 

 

CVR =  ( ne – N/2) / ( N/2) 

Com os seguintes termos: 

ne..........é o número de especialistas que consideraram a assertiva como “essencial”. 

N..........é o número total de especialistas 

 

Ainda segundo Lawshe (1975, p. 568), o mínimo valor do CVR, para um grupo de 20 

especialistas é de 0,42 e para um grupo de 25 especialistas é de 0,37. 

 

O instrumento de pesquisa foi avaliado por um grupo de 21 especialistas e, considerou-se o 

mínimo válido do CVR como 0,42. 

 

Os valores CVR para cada uma das assertivas estão apresentados na figura 15. 
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Figura 15: Valor CVR das assertivas do instrumento de pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

COMP_1 1 A Alta Administração trata o sistema de gestão ambiental como uma questão importante. 0,81

COMP_2 6 A empresa aloca recursos adequados para o sistema de gestão ambiental. 0,71

COMP_3 33 A alta administração comunica as metas ambientais aos empregados frequentemente. 0,52

COMP_4 17
Os empregados têm oportunidade de participar e são encorajados a ajudar a organização na implementação de 

mudanças 0,43

COMP_5 26
A empresa provê treinamento aos empregados em desenvolvimento de habilidades, formação de equipes e 

construção de consenso. 0,52 

GESCF_1 7 Quando os objetivos ambientais divergem do negócio a decisão pende sempre para o negócio. 0,52

GESCF_2 12 Quando os objetivos ambientais são um obstáculo para os objetivos do negócio a solução é discutida abertamente. 0,71

GESCF_3 16 A alta administração assume o papel de mediador quanto há disputas internas envolvendo a gestão ambiental. 0,52

GESCF_4 19 As soluções para disputas envolvendo gestão ambiental são sempre amigáveis. 0,43

GESCF_5 34 Os gerentes da empresa colaboram entre si para resolver dilemas ambientais. 0,62

GESCF_6 27 As áreas funcionais da empresa colaboram com os responsáveis pelo meio ambiente. 0,62

GESCF_7 29 A gestão ambiental é vista como uma atividade extra que atrapalha o serviço. 0,43

GESCF_8 2 As áreas operacionais cumprem as orientações da gestão ambiental com naturalidade. 0,52 

DSAMB_1 13 Meu supervisor encoraja atividades que melhoram a qualidade dos produtos e dos processos. 0,90

DSAMB_2 15 Atividades de reciclagem são praticadas extensivamente na empresa. 0,71

DSAMB_3 20 Meu supervisor encoraja atividades que promovem a melhoria contínua do sistema de gestão ambiental. 0,81

DSAMB_4 28 Resíduos estão sendo reduzidos por meio do redesenho de produtos e processos. 0,62

DSAMB_5 32 A empresa está conseguindo diminuir o consumo de recursos naturais. 0,62

DSAMB_6 11 A empresa está conseguindo cumprir a legislação ambiental. 0,62

DSAMB_7 23 A empresa está melhorando o desempenho na prevenção e atendimento a acidentes ambientais. 0,81

DSAMB_8 35 Na época das auditorias não é necessário fazer esforços de última hora. 0,43

EMPD_1 30 Os empregados podem expressar suas opiniões abertamente e livremente sem medo de represálias. 0,62

EMPD_2 3 A empresa usa frequentemente o trabalho em equipe para resolver problemas do sistema de gestão ambiental. 0,52

EMPD_3 8
Eu me sinto livre para discutir minhas preocupações com outras pessoas da gestão  que não meu supervisor 

imediato. 0,52

EMPD_4 14 Gerentes e supervisores raramente permitem que os empregados tomem providências necessárias por eles mesmos 0,52 

RECOP_1 18 Sou recompensado por fazer sugestões de melhorias para o sistema de gestão ambiental. 0,14

RECOP_2 31 Atingir metas ambientais é um dos critérios da minha avaliação de desempenho. 0,71

RECOP_3 4 A empresa fornece incentivos individuais para melhorias no sistema de gestão ambiental. 0,43

RECOP_4 9
Empregados que atingem ou ultrapassam suas metas ambientais são recompensados com bônus ou prêmios em 

dinheiro 0,52

RECOP_5 21 Meu supervisor dá crédito as pessoas quando trabalham nas melhorias do sistema de gestão ambiental. 0,43 

RETAV_1 24 Informações sobre desempenho ambiental está prontamente disponível para os empregados. 0,71

RETAV_2 5 Os resultados das auditorias ambientais são comunicados aos empregados para identificar áreas para melhoria. 0,81

RETAV_3 22 Meu supervisor fala regularmente com a equipe para avaliar o progresso das metas ambientais. 0,62

RETAV_4 10
Meu supervisor usa medidas quantitativas e qualitativas para assegurar que estou progredindo na direção das metas 

ambientais ou contribuindo para elas. 
0,52

RETAV_5 25
Eu recebo informação suficiente sobre o que se espera que eu faça no meu trabalho em relação ao desempenho 

ambiental.
0,81

Posição da 

assertiva no 

Instrumento 

Pesquisa

COMPROMISSO  

DA GERÊNCIA

GESTÃO DE 

CONFLITOS

EFICÁCIA DO 

SISTEMA DE 

GESTÃO 

AMBIENTAL

EMPODERAMENTO

CVR

RECOMPENSAS

RETORNO E 

AVALIAÇÃO

Considere a seguinte escala:

3 = essencial

2 = útil, mas não essencial

1 = não necessário

Designação 

da assertiva 

nos 

modelos 

estruturais

CONSTRUTO
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Observa-se que para todas as assertivas, exceto a de número 26: Sou recompensado por fazer 

sugestões de melhorias para o sistema de gestão ambiental, que apresentou um valor de 0,14, 

as demais tiveram o CVR superior ao mínimo estipulado de 0,42. Para efeito deste estudo, a 

assertiva 26 foi mantida no instrumento de pesquisa, pois foi utilizada nos estudos de Kaur 

(2011 a, b) que se utilizou como base no presente trabalho e optand-se por um procedimento 

mais ortodoxo do que simplesmente eliminar esta assertova. Entretanto, com a ressalva de que 

a mesma será convenientemente avaliada e destacada durante a análise dos dados.  

 

Mesmo o instrumento de pesquisa tendo sido validado tecnica e semânticamente pelos 

especialistas e potenciais respondentes, as assertivas GESCF_1 e GESCF_7 podem ser 

consideradas como reversas em função da interpretação das mesmas. Para verificar esta 

possivel interferência nos resultados, as mesmas tiveram a suas escalas invertidas e aplicado 

ocompleto delineamento metodologico, não se encontrando resultados distintos daqueles que 

empregaram os resultados diretos.  

 

A versão final do instrumento de pesquisa utilizado, com as alterações propostas pelos 

especialistas está apresentado no Apêndice 4. 

 

 

3.6  AMOSTRAGEM 

 

O universo amostral dos respondentes foi composto por profissionais, dos mais variados 

níveis hierárquicos, que trabalham em empresas com e sem o SGA implantado, podendo as 

organizações que o possuem implantado estarem ou não certificadas na norma ISO 14001.  

 

O envio do survey (instrumento de pesquisa) para os potenciais respondentes foi realizado 

através dos respectivos endereços de e-mails, via internet, utilizando-se dos serviços do site 

https://pt.surveymonkey.com,para a inserção do instrumento de pesquisa e o envio do mesmo. 

 

O survey foi enviado para 6.236 endereços de e-mail no período de 28 de outubro de 2014 a 

19 de dezembro de 2014. Obteve-se 157 respostas, destas, foram descartadas 37, pois no 

instrumento de pesquisa respondido foram encontradas inúmeras respostas 

incompletas:somente se respondeu a parte inicial das variáveis categóricas e não se respondeu 

as assertivas: as respostas as assetivas foram parciais deixando-se em branco considerável 

https://pt.surveymonkey.com/
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número delas; quando todas as respostas apresentaram forte viés, ou seja, todas as respostas 

foram avaliadas como 0 ou como 10. 

 

A metodologia PLS-SEM, segundo Hair et al. (2014, p. 20, 21, 140), sugere utilizar a regra 

padrão de 10 vezes. Ou seja, o número mínimo de respondentes deve ser 10 vezes maior que o 

número de setas que chegam à variável latente no modelo estrutural ou se tratar-se de um 

modelo formativo, o número de indicadores.  Nos modelos estruturais mostrados nas figuras 

12 e 13, tanto o construto de gestão de conflitos, como o construto de eficácia do sistema de 

gestão ambiental, apresentam um total de oito setas, o número mínimo de respostas válidas 

seria de oitenta, segundo esta regra básica preconizada por Hair et al (2014).   

 

A amostra obtida apresentou 120 respostas válidas, ou seja, valor superior ao mínimo 

preconizado por Hair et al. (2014).Ressalta-se que a amostra não é probabilística, visto que a 

probabilidade de um indivíduo pertencer à amostra não é conhecida, conforme Malhotra 

(2001). 

 

Quanto ao tamanho da amostra, segundo Hair et al (2009), a quantidade de participantesda 

pesquisa é um fator crucial nos métodos estatísticos, pois desempenham importante papel na 

estimação e interpretação dos resultadosda MEE. 

 

Prosseguem Hair et al(2009, p 565): 

À medida que o SEM amadurece e pesquisa adicional sobre questões relevantes a 

respeito de delineamento de pesquisa é realizada, diretrizes prévias como “sempre 

maximize seu tamanho amostral” e “amostras de 300 são exigidas” não são mais 

apropriadas. Ainda é verdade que amostras maiores geralmente produzem soluções 

mais estáveis, que são mais prováveis de serem replicadas, mas foi demonstrado que 

decisões referentes o tamanho amostral devem ser tomadas com base em um 

conjunto de fatores. 

 

O presente estudo utiliza a metodologia PLS-SEM e, segundo Hair et al(2014), o método de 

mínimos quadrados parciais contempla estudos cujas principais características são: a) a 

ausência de distribuições simétricas das variáveis mensuradas; b) ateoria ainda em fase inicial 

ou com pouca cristalização; c) com modelos formativos e d) modelos com quantidade menor 

de dados.  
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Prosseguem ainda Hairet al (2014, p. 20, 21, 140), que alternativamente, existe uma outra 

forma de se estimar o tamanho amostral, que é empregar as recomendações de Cohen (1998) 

para uma múltipla regressão OLS (Ordinary Least Squares)ou utilizando a analise através do 

software G*Power3. Aplicando tais ferramentas, seriam necessários 84 respondentes 

(observações válidas) para detectar valores de R2 (coeficiente de determinação) de 0,25, 

assumindo um nível de significância de 5% e um poder estatístico de 80%, conforme Hair et 

al (2014, p. 21). 

 

Para o entendimento destes parâmetros estatísticos, o presente estudo utilizou as definições: 

 

 R2 ou coeficiente de determinação -É o coeficiente de correlação ao quadrado, este 

valor indica o nível da variância explicada da variável latente endógena no modelo 

estrutural. Quanto maior for este parâmetro melhor o construto é explicado pelas 

variáveis latentes no modelo estrutural que apontam para ele, via relações de caminho 

do modelo estrutural. Valores altos também indicam que os valores dos construtos 

podem ser preditos pelos caminhos via PLS, Hair et al ( 2014, p. 93). 

 

 O poder estatístico - É a probabilidade de rejeitar corretamente a hipótese nula quando 

a mesma é falsa, ou seja, de encontrar corretamente um suposto relacionamento 

quando ele existe. Hair et al ( 2009, p. 22, 152 ). 

 

 O nível de significância - Representa a probabilidade que o pesquisador deseja aceitar, 

de que o coeficiente estimado seja classificado como diferente de zero quando 

realmente não é. Também chamado erro tipo 1. 

 

Adicionalmente à regra padrão de 10 vezes, proposta por Hair et al (2014), o presente estudo 

utilizou o software G*Power3, para se quantificar o tamanho da amostra, também 

preconizado por Hair et al (2014).  

 

O software G*Power3 é obtido de forma gratuita do site:http://www.psycho.uni-

duesseldorf.de/abteilungen/aap/gpower3/download.        

 

http://www.psycho.uni-duesseldorf.de/abteilungen/aap/gpower3/download
http://www.psycho.uni-duesseldorf.de/abteilungen/aap/gpower3/download
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Devido à natureza parcial do processo de estimação do PLS, apenas uma porção do modelo é 

envolvido em todos os momentos de estimação, unicamente a parte que requer o maior 

conjunto de regressões múltiplas é a decisória do tamanho amostral. A técnica PLS é “partial” 

(parcial), significa que em dado momento é avaliado o modelo de mensuração(outer model) e 

em outro momento é avaliado o modelo estrutural(inner model)assim, para definir-se o 

tamanho mínimo do espaço amostral é necessário se identificar qual é a parte do modelo 

recebe mais setas, pois, apenas nestaoportunidade o algoritmo terá que rodar uma regressão 

múltipla. 

 

A parametrização escolhida para as condições iniciais do cálculo foram: 

a) Tamanho do Efeito (effect size): f2=0.15 

O tamanho do efeito (effect size) permite analisar a relevância dos construtos em explicar um 

determinado construto endógeno selecionado. Mais especificamente, se analisa quanto um 

construto preditor contribue para o valor do R² do construto objetivo (variável dependente) no 

modelo estrutural (Hair et al 2014 p. 198). Ou de outra forma, o f2 ou tamanho do efeito é 

uma expectativa que temos com respeito ao comportamento do resultado de um teste. 

 

Calculada como:  

         Variância explicada                            R² 

f² =   ------------------------------   ou     ------------- 

          Variância não explicada               (1 – R²) 

 

Usam-se valores maiores, se o interesse é em detectar como significantes, apenas efeitos que 

sejam grandes, por exemplo, em física, química, etc. (hard science), que não é o caso de 

“ciências do comportamento”.  Um f2 elevado indica que, em duas amostras há um fenômeno 

que as distingue e isso implica em ter-se um cenário favorável para se verificar as diferenças 

(efeito).  Um f2 pequeno indica que as diferenças de um fenômeno em duas amostras são sutis 

e assim, necessita-se de amostras maiores para se observar o efeito.Motivo esse que o 

tamanho da amostra aumenta com a diminuição do f2. Para se observar as diferenças sutis há a 

necessidade de se ter mais informações (mais respondentes) e, portanto maior o espaço 

amostral. 
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Em ciências do comportamento as evidências não são radicais como na física e na química.  

Assim, se pode "a priori" assumir um f2 mediano (0,15) e power (0,80), significando não se 

ter uma elevada expectativa em relação às magnitudes das relações. O conceito de power 

significa a probabilidade de rejeitar H0 quando deveria rejeitar mesmo. 

 

b) α = 0.05.  

 

c) Power (1-β ) = 0.95 

Power (1-err prob),  é o erro do tipo II (não aceitar a Ho, quando ela é falsa). Se o Power 

adotado é de 0,95%, supõe-se um  de 5%. Cohen (1988) sugere que power (1-err prob) = 

0,80 (ou 80%) ou  = 0,20 (ou 20%) como adequado para as ciências sociais.Assim, ao se 

adotar que o erro do tipo II é de  = 0,20 ou 20%, o power do estudo seria de 0,80 ou 80%. 

(power = 1 - ). 

 

A interpretação do poder de 80% seria que há 80% de chances de detectar uma diferença entre 

dois tratamentos se houver uma diferença real nessa população.  

Ou em outras palavras, um power (poder) de 80% significa que, se de fato houver alguma 

diferença, haverá uma probabilidade de 80% de detectá-la.  Portanto, quando maior a amostra, 

maior será o seu power. 

 

E, conforme Hair et al(2014)em ciências sociais aplicadas ou do comportamento é comum 

usar-se um tamanho do efeito (f2) “mediano”  (0,15) e Power = 1 -  = 0,80.A figura 16 

apresenta a representação gráfica de α e . 
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Figura 16:  α e β em representação gráfica 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Como um exemplo da figura 16, explicita-se a figura 17: 

 

Figura 17: Exemplo de α e β em representação gráfica 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Didaticamente, pode-se explicitar mais um exemplo, conforme mostra a figura 18. 

 

Conflitos Organizacionais   SGA não eficaz 

Ho =  A  eficácia do sistema independe dos conflitos 

[Conflitos não causam alteração na eficácia do SGA] 
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Figura 18:Exemplo do erro tipo I (α) e tipo II (β) 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

d) Número de preditores 

No modelo estrutural 1 ou inicial apresentado na figura 13, a variável endógena recebe cinco 

setas, portanto temos 5 preditores. Para o modelo estrutural 2 ou alternativo o numero de 

preditores é de 4 para o construto de gestão de conflitos e de 1 para o construto eficácia do 

sistema de gestão ambiental. 

O software G*Power3 fornece três cálculos de interesse, a saber: 

a - A Priori: Estima que é a amostra mínima para calcular o f2. 

b - A Posteriori: Estima que é o valor do power da amostra “já obtida”. 

c - Sensibilidade: Estima que é o valor do tamanho do efeito (f2) segundo amostra “já 

obtida”. 

 

No calculo, utuilizando-se a parametrização “A priori”, o cálculo do tamanho mínimo da 

amostra, para as condições recomendadas, temos o tamanho amostral de 92 respondentes para 

o modelo estrutural, com a variável endógena com 5 preditores. O tamanho amostral de 85 

para o modelo estrutural com a variável endógena com 4 preditores. O tamanho amostral de 

55 para o modelo estrutural com a variável endógena com 1 preditor, conforme explicitado no 

apêndice 9 que traz as análises realizadas com o software G*Power 3 sobre as características 

do espaço amostral. 

 

Assim, se conclui que o total de 120 respondentes utilizados no presente trabalho atende a 

todos os requisitos preconizados na metodologia MEE. 

ALTERNATIVAS

DECISÃO
Conflito causa alteração 

(diminuição) na eficácia do 
SGA

Conflito não causa  alteração 
(diminuição) na eficácia do SGA

Diminuir os
conflitos 

(Rejeita-se H0

Conflitos não 
causam alteração do 

SGA

Decisão correta
(1- α)

Erro tipo I (α) 
rejeitar H0 quando ela é 

verdadeira

Negligenciar os 
conflitos

(Aceita-se H0

Conflitos não
causam alteração do 

SGA)

Erro tipo II (β )
não rejeitar (aceitar) H0

quando ela é falsa

Decisão correta
(1 – β ) (Power)
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3.7  DADOS FALTANTES (MISSING DATA) 

 

Aspecto relevante para as 120 respostas que foram utilizadas para análise pelo 

softwareSmartPLS 2.0, é que algumas delas apresentaram dados faltantes, ou missing data, 

isto é, os questionários não se apresentaram completos. Entretanto, todos os indicadores, ou 

variáveis observáveis, se mostraram dentro da validade explicitada por Hair et al (2014, p 51), 

estes autores consideraram adequados um valor não maior que 5% para os  dados faltantes, 

conforme a figura 19. 

 

Figura 19: Dados faltantes (missing data) do espaço amostral 

COMP_1 COMP_2 COMP_3 COMP_4 COMP_5 GESCF_1 GESCF_2 GESCF_3 GESCF_4 GESCF_5 GESCF_6 GESCF_7 GESCF_8

tota de dados faltantes 0 2 1 1 0 4 3 2 3 4 1 0 2

% de dados faltantes 0 1,67 0,83 0,83 0,00 3,33 2,50 1,67 2,50 3,33 0,83 0,00 1,67

 comprometimento gerencia gestão de conflitos

 

DSAMB_1 DSAMB_2 DSAMB_3 DSAMB_4 DSAMB_5 DSAMB_6 DSAMB_7 DSAMB_8 EMPD_1 EMPD_2 EMPD_3 EMPD_4

tota de dados faltantes 1 1 1 3 5 2 1 1 2 1 1 0

% de dados faltantes 0,83 0,83 0,83 2,50 4,17 1,67 0,83 0,83 1,67 0,83 0,83 0,00

 desempenho ambiental empoderamento

 

RECOP_1 RECOP_2 RECOP_3 RECOP_4 RECOP_5 RETAV_1 RETAV_2 RETAV_3 RETAV_4 RETAV_5

tota de dados faltantes 3 1 0 5 0 1 1 0 2 0

% de dados faltantes 2,50 0,83 0,00 4,17 0,00 0,83 0,83 0,00 1,67 0,00

 recompensas retorno e avaliação

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quando da utilização do softwareSmartPLS 2.0, na sua parametrização, indicou-se a 

existência de dados faltantes ena tabela de dados que alimentou o software SmartPLS 2.0, 

estes foram supridos com as médias encontradas, conforme preconizado por Hair et al (2014).  
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3.8  TRATAMENTO DOS DADOS  

 

Neste capítulo se explicita a forma como os dados, obtidos nos surveys, foram tratados e 

analisados através do softwareSmartPLS 2.0, segundo o procedimento e/ou indicação na 

figura 20. 

 

Figura 20: Representação dos procedimentos de ajuste do MEE -SmartPLS 2.0 

 

 

Fonte: Ringle, da Silva e Bido (2014) 

 

De forma mais detalhada e didática, conforme Ringle, da Silva e Bido (2014),temos o 

explicitado na figura 21. 
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Figura 21: Parâmetros de ajustes do modelo estrutural com a metodologia PLS-SEM 

 

Fonte:Ringle,da Silvae Bido (2014) 

 

O GoF não é recomendado por Hair et al (2014, p. 185). O presente trabalho o utilizará, 

acolhendo as recomendações de Ringle, da Silva e Bido (2014) e, para avaliar uma possivel 

super parametrização da avaliação do modelo de caminhos.  

 

A sequência metodológica obedeceu ao explicitado na figura 22. 

INDICADOR

PROCEDIMENTO
PROPÓSITO

VALORES REFERENCIAIS

CRITÉRIO
REFERÊNCIAS

1.1. AVE Validades Convergentes AVE > 0,50
HENSELER; RINGLE e 

SINKOVICS (2009)

1.2. Cargas cruzadas Validade Discriminante
Valores das cargas maiores nas VLs 

originais do que em outras
CHIN (1998)

1.2. Critérios de Fornell e Larcker Validade Discriminante

Compara-se as raízes quadradas dos 

valores das AVE de cada construto 

com as correlações (de Pearson) 

entre os construtos (ou variáveis 

latentes). As raízes quadradas das 

AVEs devem ser maiores que as 

correlações dos construtos

FORNELL e LARCKER (1981)

1.3. Alfa de Cronbach e 

Confiabilidade Composta
Confiabilidade do modelo

AC > 0,70

CC > 0,70
HAIR et al. (2014)

1.4. Teste t de Student
Avaliação das significâncias das 

correlações e regressões
t ≥ 1,96 HAIR et al. (2014)

2.1.Avaliação dos Coeficientes de 

Determinação de Pearson (R2):

Avaliam a porção das variâncias das 

variáveis endógenas, que é 

explicada pelo modelo estrutural

Para a área de ciências sociais e 

comportamentais, R2 = 2% seja 

classificado como efeito pequeno, R2 

= 13% como efeito médio e R2 = 26% 

como efeito grande

COHEN (1998)

2.2. Tamanho do efeito (f2) ou 

Indicador de Cohen

Avalia-se quanto cada construto é 

"útil" para o ajuste do modelo

Valores de 0,02, 0,15 e 0,35 são 

considerados pequenos, médios e 

grandes

HAIR et al. (2014)

2.4. Validade Preditiva (Q2) ou 

indicador de Stone-Geisser

Avalia a acurácia do modelo 

ajustado
Q2 > 0 HAIR et al. (2014)

2.5. GoF
é um escore da qualidade global 

do modelo ajustado
GoF > 0,36 (adequado)

TENENHAUS et al. (2005); 

WETZELS, M; ODEKERKEN-

SCHRÖDER, G.; OPPEN

2.6. Coeficiente de Caminho (I) Avaliação das relações causais
Interpretação dos valores à luz da 

teoria
HAIR et al. (2014)
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Figura 22: Representação da sequencia metodológica 

DADOS  MODELAGEM   TEORIA 

    Teorias de pesquisas 

anteriores 

     

    Quais as variáveis 

observadas ou indicadores 

refletem o comportamento 

dos construtos? 

     

 

Levantamento dos 

dados 

 Elaboração dos modelos 

de mensuração e 

estrutural 

  

Quais as relações entre os 

construtos, ou as hipóteses? 

     

Exploração dos 

dados 

 Estimação dos 

parâmetros do modelo 

  

     

  Modelo de mensuração 

OK? 

não Justificar a 

novaespecificação do 

modelo de mensuração 

              sim   

  Modelo estrutural OK? não Justificar a 

novaespecificação do 

modelo estrutural 

              sim   

  É possível elaborar 

modelos alternativos? 

sim Reespecificar com suporte 

da teoria 

              não   

  Modelo que melhor se 

adequou aos dados e que 

tem apoio da teoria e das 

pesquisas anteriores 

 

 

Comparações 

Consequência Recomendações  

Limitações 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Ou, de outro modo, conforme a figura 23. 

 

Figura 23: Representação do modelo metodológico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Segundo Hair et al.(2014), para a aplicação do PLS (Partial Least Square)  não é necessário 

que os dados apresentem distribuição normal e a escala utilizada pode ser ordinal, por isso, 

esta estimação é também é conhecida como “soft modeling”.  

Avaliar a Confiabilidade

Avaliar os Coeficientes Estruturais e R
2

Modelo Final

Estimar o modelo PLS com todas as questões da escala direcionada a 

cada construto da escala original 

Retirar indicadores com carga fatorial abaixo de 0,50

Estimar o modelo novamente

Condição ideal: Todas as cargas > 0,70 e AVE > 0,50

Avaliar a validade Convergente...O.K.?

Avaliar a validade Discriminante...O.K.?
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3.9  ETAPAS PARA VALIDAÇÃO DO MODELO ESTRUTURAL  

 

Os modelos estruturais 1 ou inicial e 2 ou alternativo foram submetidos à metodologia MEE 

com estimação via PLS (Partial Least Squares Structural) - mínimos quadrados parciais. 

Ajustando-os para que pudessem atender aos requisitos preconizados por Hair et al. (2014), 

bem como a metodologia sugerida por Ringle, da Silva e Bido (2014). 

 

As etapas iniciais de 1 a 3 são relativas à avaliação do modelo de medida. E, que uma vez 

atendidas, passa-se para as etapas de 4 a 8 que são relativas a avaliação dos modelos 

estruturais. Adicionalemente também foi realizada a avaliação de uma etapa suplementar para 

se verificar a existência da heterogeneidade não observada. 

 

 

3.9.1 Etapa 1: validade convergente - cargas fatoriais () e AVE. 

 

Hair et al. (2014, p 104) preconizaram que a condição ideal é que todas as cargas fatoriais 

sejam maiores que 0,70, entretanto valores mínimos de 0,50 podem ser considerados. 

Normalmente algumas cargas fatoriais serão superiores a 0,70 e outras são inferiores, o que 

mostra a necessidade de se analisar os valores da Average Variance Extracted (AVE), ou 

variância média extraída, que novamente segundo Hair et al (2014, p 103), se busca um valor 

maior que 0,50 (AVE > 0,50). 

 

A validade convergente é medida através da variância média extraída (Average Variance 

Extracted – AVE) e representa a porção dos dados, em suas respectivas variáveis, que é 

explicada por cada um dos construtos ou, quanto, em média, as variáveis se correlacionam 

positivamente com os seus respectivos construtos. Quando se tem AVEs  maiores que 0,50 

admite-se que o modelo converge a um resultado satisfatório, conforme HAIR et al. (2014). 

 

As assertivas com menores cargas fatoriais e que não atendem ao requisito devem ser 

retiradas do modelo, uma a uma. Após cada retirada calculou-se as novas cargas fatoriais e a 

AVE. Esta sequência deve ser repetida tantas vezes quanto necessárias até que as condições 

para o valor mínimo da carga fatorial e da AVE sejam satisfeitas. 
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3.9.2 Etapa 2: consistência interna - alfa de Cronbach e  confiabilidade composta. 

 

Ainda segundo Hair et al. (2014)deve-se avaliar a consistência interna e para tal se utiliza o 

Alfa de Cronbach (AC)e a Confiabilidade Composta (CC) ( - rho de Dillon-Goldstein). O 

indicador tradicional é o Alfa de Cronbach (AC), que é baseado em intercorrelações das 

variáveis. A CC é mais adequada ao PLS, pois prioriza as variáveis de acordo com as suas 

confiabilidades, enquanto o AC é muito sensível ao número de variáveis em cada construto 

(Ringle, da Silva e Bido, 2014).  

 

Nos dois casos, tanto AC como CC, são usados para se avaliar se a amostra está livre de 

vieses, ou ainda, se as respostas, em seu conjunto, são confiáveis. A confiabilidade composta 

(CC) varia de 0 a 1. E, quanto maior o valor nesse intervalo maior é o nível de confiabilidade.  

 

Prosseguiram Hair et al. (2014, p. 102) , que os valores do AC entre 0,60 e 0,70 são 

considerados adequados em pesquisas exploratórias, enquanto que valores de 0,70 a 0,90 do 

CC são considerados satisfatórios.  Segundo Ringle, da Silva e Bido (2014), o Alfa de 

Cronbach (AC) é muito sensível ao tamanho da amostra e do número de variáveis observadas 

no constructo ou variável latente. 

 

 

3.9.3 Etapa 3:  validade discriminante 

 

Validade discriminante é o grau em que dois conceitos similares são distintos, ou quanto um 

construto é verdadeiramente distinto de outros (Ringle, da Silva e Bido, 2014). Uma validade 

discriminante elevada é uma evidência de que um construto é único e captura alguns 

fenômenos que outras medidas não conseguem (Hair et al.2009). 

Segundo estes autores há duas maneiras de se avaliar a validade discriminante (VD), são elas: 

 Cross Loading - indicadores com cargas fatoriais mais altas nas suas respectivas 

variáveis latentes (ou construtos) do que em outras (Chin, 1998). 

 Critério de Fornell e Larcker (1981): Compara-se as raízes quadradas dos valores das 

AVEs de cada construto com as correlações(de Pearson) entre os construtos (variáveis 

latentes). As raízes quadradas das AVEs devem ser maiores que as correlações dos 
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construtos. A validade discriminanteindica até que ponto os construtos ou variáveis 

latentes são independentes um dos outros (Hair et al.2014). 

 

Ainda segundo Hair et al. (2014, p. 111), o critério de Fornell e Larcker é o critério mais 

conservador para a análise da validade discriminante. E, de acordo com este critério, a raiz 

quadrada da AVE de cada construto deve ser maior que a maior correlação com qualquer 

outro construto no modelo.Assim, comparou-se as raízes quadradas dos valores das AVEs de 

cada construto com as correlações (de Pearson) entre os construtos (ou variáveis latentes).  

 

Com a validação, ou seja, atendimento aos critérios acima, termina-se os ajustes dos modelos 

de mensuração e se inicia a análise do modelo estrutural. 

 

 

3.9.4 Etapa 4:  coeficientes de determinação de Pearson (R2). 

 

Conforme (Ringle, da Silva e Bido, 2014), “os coeficientes de determinação de Pearson (R2) 

avaliam a porção da variância das variáveis endógenas, que é explicada pelo modelo 

estrutural. Ou, são as porcentagens da variância da variável dependente que é explicada pelas 

variáveis independentes.Indica a qualidade do modelo ajustado”. 

 

Valores de 0,75, 0,50 e 0,25 são considerados substanciais, moderados e fracos, 

respectivamente, segundo Hair et al.(2014, p. 175), valores estes que são indicados para 

pesquisas nas áreas de hard sciences, ou ciências como química e física. Para a área de 

ciências sociais e comportamentais, Cohen (1988) sugere que um R2=2% seja classificado 

como de efeito pequeno, um R2=13% seja classificado como de efeito médio e um R2= 26% 

seja classificado como de efeito grande (Ringle, da Silva e Bido, 2014). 

 

 

3.9.5 Etapa 5: tamanho do efeito (f2) ou indicador de Cohen. 

 

Este valor é obtido pela inclusão e exclusão, um a um, de construtos endógenos do 

modelo.Ou, é a medida usada para avaliar o impacto relativo de um construto preditor em um 
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construto endógeno.Hair et al.(2014). Avalia-se quanto cada constructo é “útil” para o ajuste 

do modelo (Ringle, da Silva e Bido, 2014). 

 

Valores de 0,02, 0,15 e 0,35 são considerados pequenos, médios e grandes, respectivamente, 

segundo o critério explicitado por Hair et al. (2014, p. 178). 

 

Por exemplo, se um modelo possui três construtos e ao se retirar o primeiro e, calculando-se o 

f2 se obtém um valor de 0,40, significa que o modelo estrutural apresenta um efeito grande 

para o construto, pois o valor da sua retirada supera o valor de 0,35. 

 

 

3.9.6 Etapa 6:  relevância ou validade preditiva (Q2)  

 

A relevância ou validade preditiva - Q2, também conhecida como indicador de Stone-Geisser, 

é um procedimento em que retira partes e se avalia o modelo sem as partes cortadas e quanto 

o modelo fica prejudicado sem a parte retirada, ou seja, se faz um cross-loading, eliminando 

variáveis e recalculando quanto o modelo reconstruído é adequado, avaliando a precisão (ou 

acurácia) do modelo ajustado, sendo o critério de avaliação valores maior que zero, segundo 

Hair et al.(2014, p. 178). Pode ser observados pela redundância geral (média) do modelo 

ajustado, valores de 0,02; 0,15 e 0,35 indicam relevância preditiva pequena, média e grande, 

respectivamente, segundo Henseler et al.(2009). 

 

O Q2 avalia a qualidade da predição (modelo), segundo os seguintes critérios: 

-Q² > 0 significa que o modelo tem validade ou relevância preditiva.  

-Q² ≈ 0 ou Q² < 0 significa que o modelo não tem validade ou relevância preditiva.  

 

Um modelo perfeito teria Q2 = 1, ou seja, mostra que o modelo estrutural reflete a realidade 

sem apresentar erros (Ringle, da Silva e Bido, 2014). Ainda segundo Hair et al. (2014, p. 

184), valores de 0,02, 0,15 e 0,35 indica que o construto exógeno possui pequena, média ou 

grande relevância ou validade preditiva. 
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3.9.7 Etapa 7 -valores e significância dos coeficientes de caminho( - gama maiúsculo). 

 

Os valores e significância dos coeficientes do caminho () indicam quanto um constructo se 

relaciona com outro.  

 

Valores variam de -1,0 a +1,0. Próximos de +1.0 indicam relação positiva muito forte entre 

dois construtos (vice-versa para valores próximos de -1,0). Próximos de zero indicam relações 

fracas, conforme Hair et al.(2014).Como os modelos estudados na MEE são baseados em 

correlações e regressões, são empregados os testes “t” de Student para verificar se as relações 

são válidas (Ringle, da Silva e Bido, 2014), que indicaram as seguintes hipóteses nulas para se 

testar essas relações: 

 

Ho: = 0 (caminhos do MEE) 

Ho: = 0 (cargas fatoriais) 

 

Os testes “t" de Student são calculados entre as amostras originais de cada variável (ou em 

cada construto) e as respectivas amostras obtidas pelas técnicas de reamostragem 

(bootstrapping), para se aceitar um  deve-se testar se as relações causais entre dois 

construtos são significantes ou não. Bem como para as relações de correlação (cargas fatoriais 

- ).  Conforme (Ringle, da Silva e Bido, 2014), valores superiores a 1,96 para o valor do teste 

(estatística “t”), nos extremos ou região crítica da distribuição t de Student, são considerados 

significantes a 5% ou 0,05, isto é, os construtos têm correlações e/ou coeficientes de caminho 

aceitáveis ( 0). Portanto os construtos são relacionados e independentes, conforme Hair et al. 

(2014, p. 136). 

 

 

3.9.8 Etapa 8 : Indicador de ajuste do modelo - GoF 

 

Segundo (Ringle, da Silva e Bido, 2014), citando Tenenhuaus, Vinzi, Chatelin e Lauro (2005) 

deve-se utilizar um índice para verificar a adequação do modelo estrutural, denominado de 

GoF – Goodness of Fit , ou índice de adequação do modelo, que é a média geométrica entre o 

R2 e a média ponderada das AVEs. Segundo estes autores, Wetzels, Odekerken-Schroder e 

Oppen (2009) sugerem ser adequado para as ciências sociais o valor 0,36. 
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Embora este parâmetro não seja recomendado por Hair et al. (2014, p. 185), o presente 

trabalho o utilizará como forma não só de acolher as recomendações de Ringle, da Silva e 

Bido ( 2014), como para avaliar uma possivel super parametrização da avaliação do modelo 

de caminhos.  

 

 

3.9.9 Etapa 9 - avaliação da heterogeneidade não observada 

 

A heterogeneidade muitas vezes está presente em dados empíricos, portanto é sempre 

interessante realizar essa análise, pois dados provem de amostras com gênero, idades, níveis 

socioeconômicos diferentes, escolaridades distintas, especialidades diferentes, etc.. Ao se 

analisar as amostras em conjunto pode-seter alguns resultados falsos, principalmente quando 

essas variáveis categóricas interferem na mensuração (problema central de pesquisa). A 

heterogeneidade não observada é definida como uma situação que não pode ser atribuída a 

variáveis presentes na pesquisa, conforme Henseleret al. (2009). 

 

Assim, se faz necessário mostrar que não há heterogeneidade não observada no modelo 

estrutural analisado. No softwareSmartPLS 2.0 há um conjunto de procedimentos no módulo 

FIMIX – PLS (Finite Mixture PLS) denominada de técnicas de classe latente, segundo Hairet 

al. (2014). 

 

Há três indicadores que devem ser observados quando se utiliza o FIMIX, são eles: 

• Bayesian information criterion (BIC) (Sarstedt e Ringle, 2010). 

• Consistent Akaike information criterion (CAIC) (Sarstedt e Ringle, 2010). 

• Normed Entropy Criterion (EN) (Ramaswamy et al.,1993). 

 

Como etapas e critérios de análise adotaram-se: 

 Selecionar várias partições ou segmentos, uma vez que osoftwareSmartPLS 2.0 

não tem uma seleção à priori. 

 Executar o FIMIX – PLS e observar os três indicadores (BIC. CAIC e EN). 

 O critério de seleção do “melhor modelo” será aquele que tem os menores 

valores de CAIC e BIC. (Sarstedt e Ringle, 2010). 
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 A ENé normalizada (varia de 0 a 1). Valores superiores a 0,50 (EN >0,50) 

indica que os segmentos são distintos. (Sarstedt e Ringle, 2010). 

 Observar os tamanhos relativos dos segmentos ou partições. 

 

 

3.9.10 Etapa 10–verificação da multicolinearidade 

 

A multicolinearidade é entendida como a extensão em que uma das variáveis pode ser 

explicada pelas outras variáveis na análise. É a medida do grau em que uma varável pode ser 

explicada pelas outras variáveis na análise, conforme Hair et al(2009). 

 

À medida que se observa o aumento da colinearidade, torna-se cada vez mais dificil a 

interpretação da avriável estatística, pois o efeito de qualquer das variáveis estatísticas se 

torna mais dificil de ser constatado, em função das inter-relações existentes.   

 

Conforme Hair et al (2014, pp.124, 126), a colinearidade é calculada peloVIF – Variance 

Inflation Factor. O VIF é definido como a reciproca da tolerência, ou VIF = 1/TOL. Onde 

TOL = 1- R2. Valores de VIF acima de 5 inidcam níveis de colinearidade críticos, abaixo 

deste valor éindicativo da inexistência de colinearidade.    
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4  RESULTADOS  OBTIDOS 

 

4.1 VARIÁVEIS CATEGÓRICAS 

 

Para se descrever as características do espaço amostral, dos 120 respondentes, utilizaram-se as 

variáveis categóricas: capital controlador; natureza da organização; gênero do respondente; 

idade do respondente; tempo de serviço na atual organização; tempo no atual cargo que 

ocupa; nível de instrução do respondente; nível hierárquico do respondente; porte da 

organização;existência de sistema de gestão ambiental; certificação da organização na ISO 

14001;tempo de certificação na ISO 14001; setor de atuação da organização e departamento 

em que o respondente trabalha que foram analisadas quanto as suas frequências, obtendo-se as 

características explicitadas nas figuras de 24, 25 e de 27 a 40. 

 

As variáveis categóricas demográficas dos respondentes: gênero; idade; tempo de serviço; 

tempo no atual cargo; nível de instrução e nível hierárquico do respondente foram utilizadas 

para se fazer uma avaliação qualitativa dos respondentes com o objetivo de demonstrar que o 

perfil deles era tal que, permite se inferir ser a qualidade das resposta consistentes com o nível 

de maturidade profissional dos mesmos. 

 

Quanto ao capital controlador da organização, 60 respondentes ou 50% declararam ser de 

origem nacional e 50% declararam ser de origem internacional, conforme explicitado na 

figura 24.   
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Figura 24: Capital controlador da organização 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observou-se que não existe predominância da origem do capital controlador, se obteve 

inclusive a mesma frequência de 50% para cada uma das duas possibilidades: nacional e 

internacional. 

Quanto a natureza da organização, 94 respondentes, ou 78,33% indicaram como sendo do 

segmento industrial e 26 respondentes ou 21,67% como sendo do segmento de serviços, 

conforme indicado na figura 25. 

 

Figura 25: Natureza da organização 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Uma vez que o envio do instrumento de pesquisa para os potenciais 6.236 respondentes não 

apresentava uma predominância de um segmento sobre o outro, a distribuição indica que a 

preocupação com, ou a incidência da necessidade de sistemas de gestão ambiental é 

predominante no segmento industrial, o que pode ser inferido como sendo função da natureza 

de sua operação, que apresenta aspectos ambientais mais relevantes e um potencial de 

impacto ambiental maior.   

 

Quanto ao gênero dos respondentes, 99 ou 82,50% se declararam do sexo masculino enquanto 

21 respondentes ou 17,50% do sexo feminino, conforme mostrado na figura 27. A 

predominância do gênero masculino pode ser inferida pelo fato de que, as atividades do 

segmento industrial são predominantemente masculinas, uma sinalização desta diferença de 

atuação para o gênero, pode ser verificada na figura 26, através de dados obtidos no site 

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=1&op=2&vcodigo=PE62&t=taxa-

desocupacao -pessoas-10-anos-mais. 

 

Figura 26: Pessoas economicamente ativas, por sexo. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados em 

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=1&op=2&vcodigo=FDT0901&t=pessoas-economicamente-

ativas-sexo 

 

Figura 27: Gênero do respondente 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quanto a idade dos respondentes, 7 deles ou 5,83% se declararam de 22 a 26 anos, 12 ou 10% 

de 27 a 31, 27 ou 22,50% de 32 a 36, 22 ou 18,33% de 37 a 41 e 52 ou 43,33% com mais de 

27 anos. 

 

Figura 28: Idade dos respondentes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observou-se que mais de 60% dos respondentes apresentavam idade superior a 37 anos, o que 

poderia indicar, mas não necessariamente, um contingente com uma vivência considerável na 

atividade profissional, fornecendo uma característica qualitativa interessante no estudo.   

 

Quanto a variável categórica do tempo de serviço na atual organização, 3 respondentes ou 

2,50% se declararam com menos de 2 anos, 21 ou 17,0% entre 2 e 4, 23 ou 19,17% entre 5 e 

7, 25 ou 20,83% entre 8 e 10, 17 ou 14,17% entre 11 e 15 e 31 ou 25,83% com mais de 15 

anos, conforme explicitado na figura 29. 

 

Figura 29: Tempo de serviço dos respondentes na atual organização 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Esta variável categórica pode remeter a inferência do grau de conhecimento que os 

respondentes possuem de suas organizações em função do tempo de serviço nas mesmas. 

Assim, observa-se que quase 61% dos respondentes afirmaram possuir mais de 8 anos na 

organização, o que indicaria um nível de conhecimento adequado da organização, o que 

remeteria a também a considerar a existência um viés qualitativo das respostas.  

 

Quanto ao tempo no atual cargo, 5 respondentes ou 4,17% se declararam com menos de 2 

anos, 25 ou 20,83% entre 2 e 4, 16 ou 13,33% entre 5 e 7, 27 ou 22,50% entre 8 e 10, 8 ou 

6,67% entre 11 e 15 e 39 ou 32,50% com mais de 15 anos, conforme mostrado na figura 30. 

 

 Figura 30: Tempo do respondente no atual cargo  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De maneira similar à variável categórica anterior, esta variável pode remeter a inferência do 

grau de conhecimento que os respondentes possuem de suas organizações em função do 

tempo de serviço no atual cargo ocupado. Assim, observa-se que quase 62% dos respondentes 

afirmaram possuir mais de 8 anos no atual cargo, o que poderia, da mesma forma que 

explicitado anteriormente,  indicar um nível de conhecimento adequado da atividade que 

executa na organização, o que remeteria a também um viés qualitativo das respostas 
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Quanto a variável categórica de instrução do respondente, 1 ou 0,83% se declarou com o 1° 

grau, 4 ou 3,33% com o 2° grau, 26 ou 21,67% com curso superior, 65 ou 54,17% com pós-

graduação e 24 ou 20,00% com mestrado e/ou doutorado, como mostrado na figura 31. 

 

Figura 31: Nível de instrução dos respondentes  

 
 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Mais de 95% dos respondentes declararam possuir nível superior ou maior. Este indicativo 

pode remeter a inferência de que a qualidade das respostas, em função do preciso 

entendimento das mesmas também possui um viés quantitativo robusto. 

 

Quanto ao nível hierárquico atual, 9 respondentes ou 7,50% se declararam com atuando na 

área operacional, 18 ou 15,00% com o nível técnico, 55 ou 45,83% com o nível de supervisão 

ou de coordenação, 31 ou 25,83% no nível de gerência e 7 ou 5,83% no nível de diretoria, 

conforme explicitado na figura 32. 

 

Figura 32: Nível hierárquico dos respondentes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Observa-se que mais de 77% dos respondentes indicaram que ocupam uma posição 

hierárquica de supervisor / coordenador ou superior. Pode ser um indicativo de que possuem 

um conhecimento satisfatório dos sistemas de gestão e, portanto, poderia se inferir que os 

aspectos qualitativos do entendimento das assertivas apresentadas estariam assegurados.   

 

As variáveis categóricas demográficas das empresas: porte da organização,                            

origem do capital controlador, natureza do negócio, existência de sistema de gestão ambiental, 

possuir certificação ISO 14001, tempo da certificação, setor de atuação da organização e 

departamento de trabalho do respondente,foram utilizadas para se fazer uma avaliação 

qualitativa da representatividade das organizações com o objetivo de demonstrar que o perfil 

das mesmas está associado ao maior impacto potencial que a natureza de suas operações pode 

causar. 

 

Quanto a variável categórica do porte da organização, 1 ou 0,83% declarou a organização 

como sendo micro empresa, 14 ou 11,67% como empresa pequena, 24 ou 20,00% com 

empresa de porte médio, 22 ou 18,33% como de porte médio-grande e 59 ou 49,17% como de 

grande porte, conforme explicitado na figura 33. 

 

Figura 33: Porte da organização 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Mais de 87% dos respondentes indicaram suas organizações como de porte médio ou 

superior, o que poderia ser um indicativo da existência de estruturas organizacionais 

adequadas à implantação de sistemas de gestão ambiental. 
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Quanto a existência de um sistema de gestão ambiental, 16 respondentes, ou 13,33% 

declararam a sua não existência e 104 respondentes ou 86,67% responderam afirmativamente 

a existência de um sistema de gestão ambiental na organização, como mostrado na figura 34.  

 

Figura 34: Existência de sistema de gestão ambiental 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os dados da figura 34 mostram que o sistema de gestão ambiental é conhecido por mais de 

86% dos respondentes, o que demonstraria conhecimento adequado da natureza das assertivas 

apresentadas.  

 

Quanto a variável categórica da certificação na ISO 14001, dos 104 respondentes que 

declararam que suas organizações possuem um sistema de gestão ambiental implantado, 12 

respondentes ou 11,54% declararam que suas organizações ainda não possuem esta 

certificação, enquanto 92 respondentes ou 88,46% declararam que suas organizações são 

certificadas, conforme a figura 35. 

 

Considerando o total de 120 respondentes, 76,67% declararam que suas organizações estão 

certificadas na ISO 14001. Uma possível inferência sobre esta predominância nos 

respondentes pode ser explicada por terem maior familiaridade com o SGA, sabedores de sua 

importância e, portanto mais motivados para responder a pesquisa. A incidência de mais de 

76% dos respondentes afirmarem que suas organizações possuem a certificação na ISO 

14.001 é um indicativo de um grau de maturidade sobre a importância dos sistemas de gestão 

ambiental para suas organizações. 

104

16
0

20

40

60

80

100

120

Sim Não

A EMPRESA POSSUI SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL



115 
 

Figura 35: Existência da ISO 14001 - empresas com sistema de gestão ambiental 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Quanto ao tempo de certificação na ISO 14001,  7 respondentes ou 7,61% se declararam com 

menos de 2 anos, 5 ou 5,43% entre 2 e 4, 29 ou 31,52% entre 5 e 7, 19 ou 20,65% entre 8 e 

10, 23 ou 25,00% entre 11 e 15 e 9 ou 9,79% com mais de 15 anos, conforme indicado na 

figura 36. 

 

Figura 36: Tempo de certificação na ISO 14001 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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um ciclo (de 3 anos), com a segunda auditoria pela entidade certificadora, mais dois 

anos.Quanto aos setores em que as organizações dos respondentes atuam em números 

absolutos, apresenta-se na figura 37. 

 

Figura 37: Setores nos quais os respondentes atuam 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Em termos percentuais, os setores nos quais as organizações atuam se apresentam como 

explicitados na figura 38. 

 

Figura 38: Percentual dos setores dos respondentes  
Segmento %

autopeças/automotivo 15,00

mineração 9,17

energia 8,33

metalurgia 8,33

serviços manutenção 6,67

petróleo 6,67

quimico 5,83

equipamentos 5,83

serviços  5,00

borracha 3,33

alimenticio 3,33

cerâmica/metal sanitário 3,33

cosméticos 2,50

fibra de vidro 2,50

consultoria 1,67

galvanoplastia 1,67

metal mecânica 1,67

isolamento térmico 0,83

fertilizantes 0,83

elétrico 0,83

embalagens 0,83

T.I 0,83

eletromecânica 0,83

eletrodomésticos 0,83

gás 0,83

engenharia 0,83

papel 0,83

logística 0,83  
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Como não existe uma predominância de setores para os 6.236 potenciais respondentes que 

receberam o survey, a incidência de 65,83% dos respondentes concentrados em 8 segmentos, 

a saber: autopeças/automotivo; mineração; energia; metalurgia; serviços de manutenção; 

petróleo; químico e fabricação de equipamentos,  pode ser um indicativo de uma pró-

atividade destes setores, não só em função da natureza de suas operações e os potenciais 

impactos ambientais que podem gerar, mas em ressaltar para as partes interessadas a 

importância do sistema de gestão ambiental em suas organizações. 

 

Quanto aos departamentos nas organizações em que os respondentes trabalham, em números 

absolutos, apresenta-se na figura 39: 

 

Figura 39: Departamentos das organizações nos quais os respondentes trabalham 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em termos percentuais, os departamentos organizacionais em que os respondentes trabalham 

se apresentam como explicitados na figura 40. 

 

Figura 40: Percentual dos departamentos nos quais os respondentes trabalham 
Departamento que atua %

manufatura / produção 23,33

manutenção 18,33

qualidade/SGI 13,33

engenharia 10,00

meio ambiente 8,33

comercial 6,67

administrativo/financeiro 4,17

RH 3,33

consultoria 2,50

projetos 1,67

suprimentos/compras 1,67

assitência técnica 1,67

comunicação 0,83

planejamento 0,83

controladoria 0,83

relações institucionais 0,83

melhoria contínua 0,83

pós-venda 0,83  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Observou-se que mais de 73% dos respondentes se declararam trabalhando em 5 

departamentos, a saber: manufatura/produção; manutenção; qualidade/SGI; engenharia e meio 

ambiente. Esta incidência reflete a maior participação dos departamentos diretamente 

envolvidos nas operações e, portanto fontes expressivas de impactos ambientais. Aspecto 

relevante deve ser dado ao fato de que21,66% dos respondentes se declararam dos setores de 

qualidade/ SGI – Sistema de Gestão Integrada e Meio Ambiente.   

 

Como se observa, os aspectos mais significativos das variáveis categóricas indicaram que: 

 

Em relação aos respondentes: 

• 82,50% dos respondentes se declararam do sexo masculino.  

•  61,66% declararam possuir mais que 37 anos de idade.  

•  60,83% declararam possuir mais de 8 anos de tempo de serviço na organização.  

•  61,67% declararam possuir mais de 8 anos de tempo de cargo atual. 

•  95,84% declararam possuir formação pelo menos superior. 

•  77,49% possuem nível hierárquico supervisão / coordenação ou superior a estes.   

• 8,33% dos respondentes atuam especificamente no setor de meio ambiente das 

organizações. 

 

Em relação às organizações: 

• 50% declararam suas organizações como nacional e 50% como internacional. 

• 78,33% são indústrias. 

• 86,67% são possuidores de um sistema de gestão ambiental.  

• 88,46% declararam ser certificadas na ISO 14001. 

• 76,34% declaram que suas organizações estão certificadas entre 5 e 15 anos. 

• 87,50% são empresas de porte médio ou superior.  

• 80,83% das organizações se concentraram nos segmentos: automotivo/autopeças; 

mineração; energia; metalurgia; petróleo; serviços de manutenção; químico; 

equipamentos; serviços borracha; alimentício e cerâmica/metal sanitário. 

•  65,00% dos respondentes atuam nos setores de manufatura / produção, manutenção, 

sistema de gestão integrada (qualidade e meio ambiente) e engenharia. 

 

Como se observa, os aspectos mais significativos das variáveis categóricas indicaram que: 
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Tal perfil pode ser um indicativo de uma amostra com grau adequado de maturidade nos 

aspectos avaliados pelas assertivas apresentadas, inferindo-se que as respostas as traduzem de 

forma conveniente e realista.   

 

 

4.2  ESTUDO DOS MODELOS ESTRUTURAIS 

 

O presente trabalho contempla dois modelos estruturais, conforme indicado na figura 41. 

 

Figura 41: Modelos estruturais avaliados 

       Modelo1 ou inicial                                              Modelo 2 ou Alternativo 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No modelo estrutural 1 ou inicial avaliou como cada um dos construtos: gestão de conflitos; 

compromisso da gerência; empoderamento; recompensas e retorno e avaliação, que são as 

variáveis exógenas modelo estrutural,  possui relação com o construto eficácia do sistema de 

gestão ambiental, que é a variável endógena do modelo estrutural. Este modelo estrutural 1 ou 

inicial é derivado dos estudos de Kaur (2011 a, b), no qual a autora relaciona os construtos: 

compromisso da gerência: empoderamento; retorno e avaliação e recompensas, variáveis 

exógenas, com o construto eficácia do sistema de gestão ambiental, varíavel endógena. A este 

modelo foi agreagado o construto de gestão de conflitos como mais uma variável exógena, 

mantendo-o na mesma relação de dependência dos outros construtos com o construto de 

eficácia do desempenho ambiental, conforme se observa na figura 42. 

 

EFICÁCIA DO SISTEMA 
DE GESTÃO 
AMBIENTAL

EMPODERAMENTO

GESTÃO DE 
CONFLITOS

RECOMPENSAS

RETORNO E 
AVALIAÇÃO

COMPROMISSO DA 
GERÊNCIA

H1+

H2+

H3+

H4+

H5+

H0

 

EFICÁCIA DO 
SISTEMA DE 

EMPODERAMENTO

GESTÃO DE 
CONFLITOS

RECOMPENSAS

RETORNO E 
AVALIAÇÃO

COMPROMISSO DA 
GERÊNCIA H2+

H1+

H3+

H4+

H5+
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Figura 42: Construtos e hipóteses 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Já o modelo estrutural 2 ou alternativo, também baseado no modelo estrutural 1 ou inicial,  

analisou, a relação das variáveis exógenas ou os construtos: compromisso da gerência; 

empoderamento; recompensas e retorno e avaliação, com a variável endógena ou o construto 

gestão de conflitos.  E, do construto gestão de conflitos com o construto eficácia do sistema 

de gestão ambiental, nesta específica relação o construto de gestão de conflitos passa a ser a 

variável exógena e o construto eficácia do sistema de gestão ambiental a variável endógena, 

como explicitada na figura 41. O modelo estrutural 2 ou alternativo é, portanto, um modelo de 

segunda ordem, conforme Hair et al. (2014 p. 229). 

 

 

4.2.1 Modelo estrutural  1  ou  inicial 

 

O modelo estrutural 1 ou inicial, construído através do softwareSmartPLS 2.0 está 

representado na figura 43.  

 

 

 

 

 

 

 

Construto Hipotese

Gestão de Conflitos
H1:  A gestão dos conflitos organizacionais afeta a eficácia do 

sistema de gestão ambiental.

Compromisso da 

Gerência

H2: O compromisso da gestão é fator crítico de sucesso para a

eficácia do sistema de gestão ambiental.

Empoderamento
H3: O empoderamento dos funcionários possui relação com a  

eficácia do sistema de gestão ambiental

Recompensas
H4: As recompensas mostram relação com a eficácia do sistema 

de gestão ambiental.

Retorno e Avaliação
H5: O retorno e avaliação possui uma relação com a eficácia do 

sistema de gestão ambiental.
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Figura 43:Modelo estrutural 1 ou inicial, segundo o modelo teórico. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

O modelo da figura 43 é a representação nosoftwareSmartPLS 2.0 da figura 13, o modelo 

estrutural 1 ou inicial, baseado na fundamentação teórica. Nele se observa a representação dos 

construtos e suas respectivas assertivas.  

 

As assertivas explicitadas na figura 43, estão detalhadas na figura 15, onde se indica a sua 

realação com cada construto. 

 

O softwareSmartPLS 2.0 fornece quatro módulos de análise dos dados, a saber:  

 PLS Algorithm, que realiza as análises da MEEde forma direta. 

 FIMIX – PLS, executa operações com modelos separados com partições dos dados 

(segmentação). 

 BT Bootstrapping – Reamostragens (cálculo dos valores-t). 

 Blindfolding – que omite parte dos dados, método que elimina blocos de dados para 

validação cruzada. 

 

A parametrização inicial do módulo de cálculos, o campo de weighting scheme, apresenta três 

possibilidades de ponderação, a saber: 

 Path Weighting Scheme – MEE desejado, na qual as relações entre as variáveis 

latentes podem ser regressão ou correlação. 
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 Factor Weighting Scheme – Faz uma análise quase fatorial confirmatória – na qual  

as relações entre as variáveis latentes são correlações. 

 Centroid Weighting Scheme– na qual as relações entre as variáveis latentes 

consideram apenas sinal das correlações “+/- 1”.  

 

A figura 44 explicita a parametrização mais adequada do softwareSmartPLS 2.0, conforme 

Ringle, da Silva e Bido (2014), que sugerem a utilização do Path Weighting Scheme. 

 

Figura 44: Parametrização do softwareSmartPLS 2.0 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do software SmartPLS 2.0  

 

A figura 45 explicita os valores calculados. 
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Figura 45: Ponderação Path Weighting Scheme 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

A figura 45 explicita: 

 Os valores iniciais da carga fatorial de cada variável observável (assertivas do 

instrumento de medição), ou seja, os valores das correlações entre as variáveis 

observáveis e as variáveis latentes (construtos), indicado no círculo vermelho; 

 O valor do Coeficiente de Determinação = R2do construto “eficácia do sistema de 

gestão ambiental”, indicado no círculo amarelo. 

 Os coeficientes de caminho da regressão linear entre as variáveis latentes (construtos), 

indicado no círculo verde. 

 

Após esta etapa, relatórios do softwareSmartPLS 2.0 foram gerados e seus dados estão 

explicitados nas várias etapas, conforme item 4.2.1.1. 
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4.2.1.1 Etapas 

 

4.2.1.1.1  Etapa 1:  validade convergente - cargas fatoriais () e AVE. 

 

As cargas fatoriais que são inferiores a 0,7 são relativas às seguintes assertivas: GESCF_1 (-

0,262) -Quando os objetivos ambientais divergem do negócio a decisão pende sempre para o 

negócio.; GESCF_8 (0,655) - As áreas operacionais cumprem as orientações da gestão 

ambiental com naturalidade.; DSAMB_2 (0,687) - Atividades de reciclagem de materiais são 

praticadas extensivamente na empresa. e DSAM_7 (0,638) -A empresa melhorou o 

desempenho na prevenção e atendimento a acidentes ambientais nos últimos dois anos. Todas 

as demais se mostraram superiores a 0,7. Os valores das AVEs do modelo 1 ou inicial se 

apresentam na figura 46 e os valores das cargas fatoriais de cada variável observável estão 

explicitadas na figura 45. 

 

Figura 46: Valores das AVEs do modelo 1 ou inicial 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

Observa-se que todos os construtos alcançaram o valor mínimo de 0,50.  

 

Será então retirada a assertiva GESCF_1 (carga fatorial de -0,262) – Quando os objetivos 

ambientais divergem do negócio a decisão pende sempre para o negócio e a nova 

configuração apresenta-se na figura 47. 

 

 

 

AVE

AVE

COMPROMISSO 0,667695

EFICÁCIA 0,554323

EMPODERAMENTO 0,62708

G CONFLITOS 0,590099

RECOMPENSAS 0,644946

RETORNO 0,740326
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Figura 47: Ponderação Path Weighting Scheme – com a primeira alteração 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Os novos valores das AVEs do modelo 1 ou inicial, sem esta assertiva se apresentam na 

figura 48. 

 

Figura 48: Valores das AVEs do modelo 1 ou inicial com o primeiro ajuste.

 
Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

As assertivas com carga fatorial inferior a 0,7 e superiores a 0,5 são: GESCF_8 (0,656); 

DSAMB_2 (0,682) e DSAM_7 (0,623). Estas, entretanto, serão mantidas. 

 

Observação: Deve ser lembrado que conforme explicitado no item 3.5 anterior, a assertiva de 

número 26, que no instrumento de pesquisa está na posição 18 e que foi designada como 

AVE

AVE

COMPROMISSO 0,667616

EFICÁCIA 0,552244

EMPODERAMENTO 0,625249

G CONFLITOS 0,6636

RECOMPENSAS 0,6406

RETORNO 0,739478
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RECOP_1 na condição de variável observável, não tinha alcançado o valor mínimo do 

“content validity ratio” ou Razão de Validade do Conteúdo (CVR) de 0,42, conforme 

preconizado por Lawshe (1975). Entretanto a mesma apresentou um valor de 0,829 em sua 

carga fatorial. 

 

4.2.1.1.2  Etapa 2 -  consistência interna - Alfa de Cronbach  e confiabilidade composta. 

 

No figura 49 se apresentam os valores do AC (Alfa de Cronbach) e CC (confiabilidade 

composta) do modelo 1 ou inicial. 

 

Figura 49: AC e CC do modelo 1 ou inicial com o primeiro ajuste 

  

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

Observou-se que entre os valores do AC nenhum se apresenta inferior a 0,60 (entre 0,60 e 

0,70 são considerados adequados em pesquisas exploratórias) e que entre os valores do CC, 

nenhum e apresenta inferiora a 0,70 (valores de 0,70 e 0,90 são considerados satisfatórios), 

então se admite que o modelo converge para um resultado satisfatório. Ou, de maneira 

consolidada, os indicadores do modelo 1 ou inicial ajustado estão explicitados na figura 50. 

 

Figura 50: Indicadores do modelo estrutural 1 ou inicial no primeiro ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 

Cronbachs Alpha

Cronbachs Alpha

COMPROMISSO 0,876383

EFICÁCIA 0,881582

EMPODERAMENTO 0,803085

G CONFLITOS 0,914631

RECOMPENSAS 0,863337

RETORNO 0,91033

Composite Reliability

Composite Reliability

COMPROMISSO 0,909318

EFICÁCIA 0,906987

EMPODERAMENTO 0,869361

G CONFLITOS 0,932059

RECOMPENSAS 0,898947

RETORNO 0,933834

AVE
Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha
Communality Redundancy

COMPROMISSO 0,667616 0,909318 0,876383 0,667615

EFICÁCIA 0,552244 0,906987 0,814388 0,881582 0,552244 0,265125

EMPODERAMENTO 0,625249 0,869361 0,803085 0,625248

G CONFLITOS 0,6636 0,932059 0,914631 0,6636

RECOMPENSAS 0,6406 0,898947 0,863337 0,640599

RETORNO 0,739478 0,933834 0,91033 0,739477

PLS - Quality Criteria - Overview
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4.2.1.1.3  Etapa 3 - validade discriminante 

 

A validade discriminante se analisa através dos valores dos cross loading - indicadores com 

cargas fatoriais mais altas nas suas respectivas variáveis latentes (ou construtos) do que em 

outras (Chin, 1998). Os valores dos cross loadings do modelo 1 ou inicial com o primeiro 

ajuste está explicitado na figura 51.  

 

Figura 51: Valores dos cross loadings do modelo 1 ou inicial com o primeiro ajuste. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Cross Loadings

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTÃO 

CONFLITOS
RECOMPENSAS RETORNO

COMP_1 0,768717 0,531112 0,671539 0,625142 0,649982 0,682259

COMP_2 0,845827 0,642092 0,648113 0,670718 0,640158 0,801813

COMP_3 0,852987 0,680627 0,676329 0,740562 0,703565 0,871283

COMP_4 0,822408 0,849635 0,695938 0,871049 0,648729 0,654201

COMP_5 0,792331 0,71587 0,621432 0,699671 0,492619 0,647424

DSAMB_1 0,601447 0,719514 0,668277 0,623242 0,453022 0,463325

DSAMB_2 0,560488 0,682047 0,49574 0,637371 0,502421 0,563349

DSAMB_3 0,824622 0,880292 0,685766 0,812997 0,674309 0,735094

DSAMB_4 0,688542 0,849683 0,515066 0,761214 0,604864 0,592062

DSAMB_5 0,562314 0,702726 0,426228 0,58903 0,525997 0,564797

DSAMB_6 0,663091 0,746897 0,523199 0,654577 0,393067 0,575656

DSAMB_7 0,574249 0,62293 0,554687 0,547896 0,516255 0,604312

DSAMB_8 0,564233 0,706022 0,440645 0,618612 0,535018 0,485467

EMPD_1 0,650265 0,69307 0,788005 0,725551 0,544049 0,575878

EMPD_2 0,760104 0,622114 0,817849 0,752286 0,660775 0,752658

EMPD_3 0,56055 0,408663 0,721518 0,438599 0,427598 0,638125

EMPD_4 0,556392 0,491786 0,831009 0,632146 0,527058 0,556899

GESCF_2 0,750031 0,766043 0,762989 0,843888 0,570006 0,694995

GESCF_3 0,710547 0,830668 0,633804 0,858359 0,652267 0,618198

GESCF_4 0,650349 0,722039 0,67243 0,815326 0,515995 0,600529

GESCF_5 0,780018 0,719874 0,671513 0,851692 0,713734 0,786548

GESCF_6 0,785193 0,617986 0,702741 0,813082 0,624276 0,806542

GESCF_7 0,7662 0,815087 0,651025 0,845436 0,63249 0,665039

GESCF_8 0,695368 0,539216 0,680631 0,655951 0,597531 0,704081

RECOP_1 0,671762 0,565317 0,65708 0,63391 0,828996 0,683755

RECOP_2 0,589934 0,521278 0,441473 0,509221 0,792324 0,654286

RECOP_3 0,521521 0,464989 0,480553 0,50309 0,765288 0,509877

RECOP_4 0,433897 0,387994 0,375772 0,431475 0,763038 0,49941

RECOP_5 0,744565 0,774975 0,712256 0,803592 0,848583 0,726456

RETAV_1 0,814542 0,698371 0,722267 0,738252 0,601753 0,892642

RETAV_2 0,787256 0,639759 0,685042 0,700708 0,622039 0,85856

RETAV_3 0,808973 0,728368 0,740528 0,831272 0,736619 0,903893

RETAV_4 0,605582 0,567589 0,494674 0,582798 0,789257 0,733415

RETAV_5 0,791493 0,679786 0,759489 0,753881 0,651722 0,899183
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Observou-se que as cargas fatoriais de algumas assertivas apresentam-se maiores em outros 

construtos do que naqueles que elas medem, são elas: COMP_3 – A alta administração 

comunica frequentemente as metas ambientais aos empregados esta assertiva apresenta maior 

carga fatorial cruzada no construto retorno e avaliação que no compromisso da gerência. 

Igualmente a assertiva COMP_4 – Os empregados são encorajados a ajudar a organização 

na implementação de mudanças, apresenta maior carga fatorial cruzada nos construtos 

eficácia e gestão de conflitos do que no compromisso da gerência. A assertiva GESCF_8 – As 

áreas operacionais cumprem as orientações da gestão ambiental com naturalidade, apresenta 

carga fatorial cruzada maiores nos construtos compromisso da gerência, empoderamento e 

retorno e avaliação do que no construto de gestão de conflitos. A assertiva RETAV_4- Meu 

supervisor usa medidas quantitativas e qualitativas para assegurar que estou contribuindo 

com as metas ambientais, apresenta maior carga fatorial cruzada no construto recompensas do 

que no seu próprio ou retorno e avaliação. 

 

Para todas as demais assertivas, suas respectivas cargas fatoriais cruzadas são maiores dentro 

do próprio construto que nos demais. 

 

O critério de Fornell-Larcker apresenta os resultados explicitados na figura 52. 

Figura 52: Critério de Fornell-Larcker do modelo 1 ou inicial com o primeiro ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autore extraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

O critério solicita que os valores da raiz quadrada (diagonal) das AVEs sejam comparadas e 

superiores aos valores da correlação entre os construtos. Ou seja, comparar o valor da 

diagonal com os valores inferiores desta e simultaneamente com os valores à sua esquerda. 

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO G CONFLITOS RECOMPENSAS RETORNO

COMPROMISSO 0,817126

EFICÁCIA 0,854916 0,744529

EMPODERAMENTO 0,811074 0,725759 0,791884

G CONFLITOS 0,896273 0,889655 0,830824 0,768179

RECOMPENSAS 0,764488 0,711324 0,694969 0,752057 0,803085

RETORNO 0,889784 0,773745 0,797292 0,843989 0,785616 0,860422
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Notou-se dos resultados explicitados na figura 52, que as células destacadas na cor azul não 

atendem ao critério preconizado. Assim é necessário novo ajuste do modelo com o objetivo de 

se aumentar os valores das AVEs. 

 

Retomou-se a ultima versão do modelo 1 ou original e se excluiram as variáveis observáveis:  

COMP_4 - Os empregados são encorajados a ajudar a organização na implementação de 

mudanças; GESCF_8 - As áreas operacionais cumprem as orientações da gestão ambiental 

com naturalidade e RETAV_4 - Meu supervisor usa medidas quantitativas e qualitativas 

para assegurar que estou contribuindo com as metas ambientais. A nova configuração do 

modelo estrutural 1 ou inicial ajustado pela segunda vez se apresenta na figura 53.  

 

Figura 53: Modelo estrutural 1 ou original com o segundo  ajuste  

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

As novas cargas fatoriais do modelo estrutural da figura 53 são as apresentadas na figura 54. 
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Figura 54: Cargas fatoriais do modelo 1 ou  inicial com o segundo ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Na figura 54 se observa os novos valores das cargas fatoriais para as variáveis observáveis, o 

novo valor para o coeficiente de determinação do construto eficácia do sistema de gestão 

ambiental e os novos valores para os coeficientes de caminho. 

 

Com esta nova configuração, temos os seguintes valores das AVEs, ACs e CCs conforme 

mostrado na figura 55. 
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Figura 55: Novos valores da AVEs, ACs e CCs com o segundo ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Os novos valores para os cross loadings estão apresentados na figura 56. 

 

Figura 56: Valores dos cross loadings do modelo 1 ou inicial com o segundo ajuste. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

AVE
Cronbachs 

Alpha

Composite 

Reliability

COMPROMISSO 0,708401 0,862054 0,906403

EFICÁCIA 0,556065 0,883464 0,908373

EMPODERAMENTO 0,619845 0,798495 0,866656

G CONFLITOS 0,708771 0,917805 0,93585

RECOMPENSAS 0,640286 0,86292 0,898844

RETORNO 0,808556 0,920772 0,944067

Cross Loadings

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTÃO 

CONFLITOS
RECOMPENSAS RETORNO

COMP_1 0,796452 0,547709 0,678824 0,585465 0,65463 0,67727

COMP_2 0,892638 0,656466 0,656185 0,634492 0,646787 0,806393

COMP_3 0,886096 0,690032 0,682258 0,7216 0,706568 0,866621

COMP_5 0,785683 0,720371 0,626903 0,713523 0,49484 0,676438

DSAMB_1 0,5376 0,725283 0,671154 0,630778 0,463571 0,486824

DSAMB_2 0,484146 0,681186 0,497138 0,639182 0,500354 0,57224

DSAMB_3 0,761481 0,881237 0,690006 0,819022 0,677365 0,731859

DSAMB_4 0,619448 0,847185 0,524079 0,775781 0,605006 0,576401

DSAMB_5 0,519059 0,697831 0,424635 0,589776 0,525529 0,534287

DSAMB_6 0,634923 0,753672 0,534012 0,661773 0,406374 0,608163

DSAMB_7 0,580584 0,645641 0,563162 0,529662 0,517395 0,605492

DSAMB_8 0,492204 0,701658 0,446697 0,634219 0,536544 0,462431

EMPD_1 0,580535 0,703043 0,782801 0,736921 0,545121 0,580456

EMPD_2 0,743081 0,622629 0,816682 0,703264 0,658296 0,751383

EMPD_3 0,597239 0,409669 0,711851 0,397837 0,425758 0,659752

EMPD_4 0,539738 0,499422 0,832407 0,622028 0,528741 0,577563

GESCF_2 0,675855 0,765238 0,763379 0,857827 0,576889 0,713486

GESCF_3 0,584763 0,823284 0,632207 0,86916 0,653334 0,601779

GESCF_4 0,574416 0,72417 0,67527 0,829054 0,514454 0,609074

GESCF_5 0,726585 0,724678 0,675225 0,8466 0,717703 0,777876

GESCF_6 0,791775 0,633566 0,706988 0,790438 0,620597 0,823502

GESCF_7 0,694994 0,811656 0,652756 0,855843 0,638125 0,655507

RECOP_1 0,672965 0,579772 0,663374 0,640777 0,828766 0,659812

RECOP_2 0,578648 0,523677 0,443023 0,489084 0,791756 0,592151

RECOP_3 0,516539 0,46452 0,481786 0,472691 0,763903 0,449724

RECOP_4 0,456648 0,400993 0,387546 0,424034 0,769068 0,43171

RECOP_5 0,672082 0,767952 0,707024 0,79029 0,844207 0,696454

RETAV_1 0,844604 0,71155 0,727791 0,721114 0,609316 0,922261

RETAV_2 0,793179 0,645116 0,687262 0,669693 0,618524 0,856753

RETAV_3 0,790536 0,729461 0,740965 0,810551 0,733393 0,892798

RETAV_5 0,818845 0,692082 0,763441 0,740512 0,657901 0,923335
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O resultado explicitado na figura 56 indica que ainda temos a assertiva GESCF_6 - As áreas 

funcionais da empresa colaboram com os responsáveis pelo sistema de gestão ambiental,  

apresentando uma carga fatorial cruzada maior nos construtos compromisso da gerência e 

retorno e avaliação que no construto gestão de conflitos. 

 

O critério de Fornell-Larcker para esta configuração apresenta-se na figura 57. 

Figura 57: Critério de Fornell-Larcker do modelo 1 ou inicialcom o segundo ajuste

 
Fonte: Elaborado pelo autore extraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

Os passos metodológicos foram repetidos até que o critério Fornell-Larcker fosse atendido. 

 

Portanto, se efetuará nova alteração no modelo estrutural 1 ou original retirando-se do mesmo 

as seguintes variáveis observáveis: GESCF_6- As áreas funcionais da empresa colaboram 

com os responsáveis pelo sistema de gestão ambiental.; COMP_5 - A empresa provê 

treinamento aos empregados para desenvolver habilidades, formação de equipes e 

construção de consenso.; DSAMB_2 - Atividades de reciclagem de materiais são praticadas 

extensivamente na empresa.e EMPOD_3 - Eu me sinto livre para discutir minhas 

preocupações com outras pessoas da gestão que não meu supervisor imediato. 

 

O modelo estrutural modificado passa a ter a configuração explicitada na figura 58.  

 

 

 

 

 

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTãO 

CONFLITOS
RECOMPENSAS RETORNO

COMPROMISSO 0,841666

EFICÁCIA 0,784683 0,745698

EMPODERAMENTO 0,784198 0,735591 0,787302

G CONFLITOS 0,795186 0,892053 0,809427 0,841885

RECOMPENSAS 0,739745 0,714514 0,697326 0,736014 0,800179

RETORNO 0,902698 0,773667 0,812289 0,819814 0,729379 0,899197
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Figura 58: Modelo estrutural 1 ou inicial com o terceiro ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

A figura 59 mostra as novas cargas fatoriais do modelo 1 ou original ajustado.  

 

Figura 59: Cargas fatoriais do modelo estrutural 1 ou inicial com o terceiro ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  
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Na figura 59 se observa os novos valores das cargas fatoriais para as variáveis observáveis, o 

novo valor para o coeficiente de determinação do construto eficácia do sistema de gestão 

ambiental e os novos valores para os coeficientes de caminho. 

 

Nesta nova configuração os novos valores das AVEs, ACs e CCs estão mostradas na figura 

60. 

 

Figura 60: Novos valores das AVEs, ACs e CCs com o terceiro ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Os novos valores dos cross loadings apresentam-se na figura 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVE
Cronbachs 

Alpha

Composite 

Reliability

COMPROMISSO 0,796266 0,872225 0,921352

EFICÁCIA 0,578841 0,876102 0,904949

EMPODERAMENTO 0,679393 0,767374 0,864069

G CONFLITOS 0,735073 0,90972 0,932714

RECOMPENSAS 0,640199 0,86292 0,898812

RETORNO 0,808561 0,920772 0,944068
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Figura 61: Novos valores dos cross loadings do modelo 1 ou inicial com o terceiro ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Nota-se que agora todas as assertivas apresentam maior carga fatorial cruzada em seus 

respectivos construtos. O critério de Fornell-Larcker para o modelo estrutural 1 ou inicial 

nestas condições se apresenta na figura 62. 

 

Figura 62: Critério de Fornell-Larcker para o modelo estrutural 1 ou inicial com o terceiro 

ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autore extraído do softwareSmartPLS 2.0 

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTÃO 

CONFLITOS
RECOMPENSAS RETORNO

COMP_1 0,858173 0,555404 0,647067 0,54533 0,654758 0,67723

COMP_2 0,922418 0,653715 0,613837 0,592461 0,646804 0,806396

COMP_3 0,895255 0,679848 0,656944 0,690086 0,706241 0,866599

DSAMB_1 0,444647 0,74468 0,672999 0,654169 0,464156 0,486817

DSAMB_3 0,69675 0,876408 0,715959 0,830506 0,677643 0,731764

DSAMB_4 0,527816 0,860931 0,568872 0,78803 0,605905 0,576347

DSAMB_5 0,471997 0,698505 0,417232 0,603653 0,526223 0,53428

DSAMB_6 0,576304 0,757427 0,532013 0,657778 0,406338 0,608197

DSAMB_7 0,596696 0,650949 0,514872 0,506636 0,518045 0,605601

DSAMB_8 0,422384 0,709015 0,498682 0,648485 0,537067 0,462336

EMPD_1 0,491335 0,699552 0,816828 0,742355 0,545039 0,580416

EMPD_2 0,770031 0,610041 0,820852 0,671087 0,658902 0,751319

EMPD_4 0,501812 0,49078 0,834969 0,611414 0,528605 0,577579

GESCF_2 0,580635 0,75275 0,781787 0,864689 0,576602 0,713474

GESCF_3 0,523144 0,806828 0,679222 0,891095 0,654076 0,601723

GESCF_4 0,491297 0,717983 0,740798 0,838912 0,514863 0,608934

GESCF_5 0,738235 0,71478 0,682769 0,821238 0,718358 0,777817

GESCF_7 0,618824 0,810365 0,678162 0,869151 0,638814 0,655462

RECOP_1 0,648447 0,563774 0,67137 0,616772 0,827108 0,659822

RECOP_2 0,622601 0,515459 0,427643 0,484443 0,791198 0,592096

RECOP_3 0,537215 0,463851 0,495859 0,467322 0,764944 0,449618

RECOP_4 0,491347 0,395254 0,399582 0,415471 0,768981 0,431649

RECOP_5 0,660407 0,766987 0,714165 0,783085 0,845236 0,696351

RETAV_1 0,827628 0,699555 0,672013 0,680039 0,60892 0,922408

RETAV_2 0,772145 0,632656 0,66149 0,639087 0,618418 0,85664

RETAV_3 0,799647 0,714677 0,732391 0,785273 0,733819 0,892631

RETAV_5 0,778892 0,680483 0,717672 0,695893 0,657493 0,923465

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTÃO 

CONFLITOS
RECOMPENSAS RETORNO

COMPROMISSO 0,892337

EFICÁCIA 0,709609 0,760816

EMPODERAMENTO 0,715100 0,743875 0,824253

G CONFLITOS 0,686699 0,888829 0,829160 0,857364

RECOMPENSAS 0,750246 0,707503 0,703578 0,723934 0,800124

RETORNO 0,884009 0,759483 0,774539 0,780414 0,729170 0,899200
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Observou-se, pois que ainda não se atende ao critério, necessitando-se aumentar a AVE dos 

construtos eficácia do sistema de gestão ambiental e empoderamento. Isto será realizado pela 

exclusão das assertivas com menores cargas fatoriais, que são: EMPOD_1 - Os empregados 

podem expressar suas opiniões livremente sem medo de represálias e DSAMB_7-A empresa 

melhorou o desempenho na prevenção e atendimento a acidentes ambientais nos últimos dois 

anos. 

 

Assim, com tal modificação, o modelo estrutural 1 ou inicial se apresenta na figura 63. 

 

Figura 63: Modelo estrutural 1 ou inicial com o quarto ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do software SmartPLS 2.0  

 

 

A figura 64 mostra as novas cargas fatoriais do modelo estrutural 1 ou inicial com o quarto 

ajuste. 
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Figura 64: Cargas fatoriais do modelo estrutural 1 ou inicial com o quarto ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Na figura 64 se observa os novos valores das cargas fatoriais para as variáveis observáveis, o 

novo valor para o coeficiente de determinação do construto eficácia do sistema de gestão 

ambiental e os novos valores para os coeficientes de caminho. 

 

Nesta nova configuração os novos valores das AVEs, ACs e CCs com o quarto ajuste estão 

mostradas na figura 65. 

 

Figura 65: Novos valores das AVEs, ACs e CCs do modelo 1 ou inicial com o quarto ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Os novos valores dos cross loadings apresentam-se na figura 66. 

AVE
Cronbachs 

Alpha

Composite 

Reliability

COMPROMISSO 0,797757 0,873564 0,922017

EFICÁCIA 0,598487 0,863684 0,898723

EMPODERAMENTO 0,832987 0,801679 0,908848

G CONFLITOS 0,714643 0,900128 0,92601

RECOMPENSAS 0,623525 0,852294 0,892001

RETORNO 0,789386 0,91072 0,937405
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Figura 66: Novos valores dos cross loadings do modelo 1 ou inicial com o quarto ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Nota-se que todas as assertivas continuam apresentando as maiores cargas fatoriais cruzadas 

em seus respectivos construtos. O critério de Fornell-Larcker para o modelo estrutural 1 ou 

inicial nestas condições está apresentado na figura 67. 

 

Figura 67: Critério de Fornell-Larcker para o modelo estrutural 1 ou inicial com o quarto 

ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autore extraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

Cross Loadings

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTÃO 

CONFLITOS
RECOMPENSAS RETORNO

COMP_1 0,85792 0,515602 0,571362 0,543275 0,636732 0,674701

COMP_2 0,921496 0,599316 0,570337 0,590034 0,624248 0,801491

COMP_3 0,898937 0,649804 0,554164 0,688319 0,684982 0,862159

DSAMB_1 0,450179 0,748965 0,440894 0,655173 0,445686 0,484155

DSAMB_3 0,617673 0,860891 0,609879 0,776938 0,674036 0,691425

DSAMB_4 0,532559 0,856814 0,40062 0,785978 0,585095 0,573508

DSAMB_5 0,478775 0,670117 0,315339 0,601064 0,506862 0,53168

DSAMB_6 0,57822 0,755466 0,406275 0,6576 0,392543 0,606233

DSAMB_8 0,392142 0,731386 0,397716 0,631789 0,546002 0,454805

EMPD_2 0,683197 0,563432 0,931826 0,624177 0,656503 0,708569

EMPD_4 0,445959 0,454578 0,893126 0,580317 0,537715 0,553158

GESCF_2 0,5862 0,756359 0,596642 0,864866 0,555457 0,709104

GESCF_3 0,462565 0,784328 0,616468 0,838916 0,654376 0,574317

GESCF_4 0,49817 0,730672 0,526553 0,839129 0,492266 0,605388

GESCF_5 0,742365 0,674604 0,564451 0,815301 0,695135 0,77385

GESCF_7 0,623658 0,805726 0,49414 0,867518 0,618155 0,652114

RECOP_1 0,606877 0,554172 0,631536 0,598407 0,830094 0,645278

RECOP_2 0,628957 0,481265 0,336751 0,480532 0,765474 0,588312

RECOP_3 0,543646 0,4396 0,402323 0,462346 0,732051 0,444454

RECOP_4 0,463361 0,387418 0,420843 0,403918 0,776063 0,426225

RECOP_5 0,606057 0,729811 0,698255 0,748873 0,839314 0,673611

RETAV_1 0,82994 0,644541 0,582856 0,678411 0,589061 0,916655

RETAV_2 0,774104 0,603418 0,581388 0,638247 0,599995 0,854815

RETAV_3 0,740152 0,69486 0,70987 0,752466 0,73371 0,862758

RETAV_5 0,782067 0,632947 0,598191 0,693744 0,636793 0,91773

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO G CONFLITOS RECOMPENSAS RETORNO

COMPROMISSO 0,893172

EFICÁCIA 0,663356 0,773619

EMPODERAMENTO 0,631201 0,562930 0,912681

G CONFLITOS 0,684722 0,890105 0,661085 0,845366

RECOMPENSAS 0,726859 0,685603 0,659847 0,711998 0,789636

RETORNO 0,879469 0,727152 0,698897 0,780215 0,723481 0,888474
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Observou-se, pois que se deve ainda aumentar a AVE dos construtos eficácia do sistema de 

gestão ambiental. Isto será realizado pela exclusão da assertiva com menor carga fatorial, que 

é DSAMB_5 -A empresa diminuiu o consumo de recursos naturais no último ano. A figura 

68 explicita o novo modelo estrutural 1 ou inicial com este quinto ajuste. 

 

Figura 68: Modelo estrutural 1 ou inicial com o quinto ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

A figura 69 mostra as novas cargas fatoriais do modelo estrutural 1 ou inicial com o quinto 

ajuste. 
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Figura 69: Cargas fatoriais do modelo estrutural 1 ou inicial com o quinto ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Na figura 69 se observa os novos valores das cargas fatoriais para as variáveis observáveis, o 

novo valor para o coeficiente de determinação do construto eficácia do sistema de gestão 

ambiental e os novos valores para os coeficientes de caminho. 

 

Nesta nova configuração os novos valores das AVEs, ACs e CCs com o quinto ajuste estão 

mostradas na figura 70. 

 

Figura 70: Novos valores das AVEs, ACs e CCs com o quinto ajuste. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do software SmartPLS 2.0  

AVE
Cronbachs 

Alpha

Composite 

Reliability

COMPROMISSO 0,79778 0,873156 0,922042

EFICÁCIA 0,646103 0,86153 0,900804

EMPODERAMENTO 0,832827 0,80072 0,908765

G CONFLITOS 0,712609 0,899162 0,925325

RECOMPENSAS 0,624624 0,853926 0,892382

RETORNO 0,79008 0,911151 0,937654
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Observa-se, pois, que os valores de AVEs, ACs e CCs atendem aos requisitos preconizados 

pela metodologia. 

 

Os novos valores dos cross loadings com o quinto ajuste apresentam-se na figura 71. 

 

Figura 71: Novos valores dos cross loadings do modelo 1 ou inicial com o quinto ajuste.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Nota-se que todas as assertivas continuam apresentando as maiores cargas fatoriais cruzadas 

em seus respectivos construtos. O critério de Fornell-Larcker para o modelo estrutural 1 ou 

inicial nestas condições está apresentado na figura 72. 

 

 

Cross Loadings

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTÃO 

CONFLITOS
RECOMPENSAS RETORNO

COMP_1 0,864637 0,531089 0,569858 0,54128 0,634856 0,674581

COMP_2 0,921485 0,5915 0,570462 0,585672 0,629504 0,802838

COMP_3 0,89253 0,608509 0,553334 0,685852 0,67954 0,861046

DSAMB_1 0,453332 0,784673 0,445251 0,654408 0,455207 0,488035

DSAMB_3 0,617706 0,888837 0,610081 0,776944 0,681857 0,693918

DSAMB_4 0,530694 0,847849 0,39977 0,785536 0,583602 0,572705

DSAMB_6 0,580614 0,744313 0,407665 0,656811 0,399964 0,608047

DSAMB_8 0,393584 0,742913 0,400757 0,629473 0,552707 0,460375

EMPD_2 0,684441 0,562457 0,928287 0,623284 0,658886 0,708716

EMPD_4 0,448763 0,472365 0,896626 0,579123 0,551967 0,557446

GESCF_2 0,583074 0,749425 0,596149 0,866449 0,556182 0,706427

GESCF_3 0,456666 0,772742 0,609038 0,83634 0,646558 0,566109

GESCF_4 0,493744 0,744975 0,524771 0,842536 0,491707 0,602213

GESCF_5 0,73942 0,639522 0,563382 0,812179 0,690668 0,77293

GESCF_7 0,623041 0,775739 0,496233 0,862176 0,623049 0,65509

RECOP_1 0,607692 0,57443 0,633204 0,598213 0,837697 0,646486

RECOP_2 0,627739 0,423573 0,339847 0,475666 0,756093 0,592155

RECOP_3 0,54805 0,42227 0,404375 0,458251 0,729005 0,450064

RECOP_4 0,465749 0,374528 0,42351 0,396794 0,776209 0,43368

RECOP_5 0,607463 0,726374 0,699176 0,746429 0,846025 0,676647

RETAV_1 0,827989 0,625048 0,584281 0,674496 0,593452 0,916171

RETAV_2 0,773442 0,590817 0,581738 0,635842 0,602312 0,856108

RETAV_3 0,738076 0,688141 0,709065 0,751411 0,73584 0,864041

RETAV_5 0,779816 0,610827 0,599948 0,689605 0,642167 0,917313
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Figura 72: Critério de Fornell-Larcker para o modelo estrutural 1 ou inicial com o quinto 

ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autore extraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

Observa-se então que este modelo estrutural 1 ou inicial ajustado atende aos critérios 

preconizados por Fornell-Larcker ! 

 

Deve-se neste momento, finalização da avaliação do modelo estrutural 1 ou inicial,  recordar-

se a observação feita quando da análise das assertivas realizadas e,  a assertiva de número 26, 

que no instrumento de pesquisa está na posição 18 e que foi designada como RECOP_1: Sou 

recompensado ou reconhecido por fazer sugestões de melhorias para o sistema de gestão 

ambiental, na condição de variável observável, não tinha alcançado o valor mínimo do 

“content validity ratio” ou Razão de Validade do Conteúdo (CVR) de 0,42, conforme 

preconizado por Lawshe (1975). Entretanto, a mesma apresentou um valor de 0,838 em sua 

carga fatorial e permaneceu no modelo até a sua versão final, passando por todos os requisitos 

preconizados pela metodologia. 

 

Os valores dos outer loadings na versão ajustada do modelo estrutural 1 ou inicial, estão  

explicitados na figura 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTÃO 

CONFLITOS
RECOMPENSAS RETORNO

COMPROMISSO 0,893185

EFICÁCIA 0,647687 0,803805

EMPODERAMENTO 0,631253 0,570489 0,912594

G CONFLITOS 0,679372 0,775624 0,659995 0,844162

RECOMPENSAS 0,725762 0,672902 0,667605 0,709549 0,790332

RETORNO 0,877034 0,710320 0,699980 0,777110 0,727787 0,888864
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Figura 73: Valores dos outer loadings do modelo1 ou inicial com o quinto ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Observa-se que todos os valores atendem ao preconizado por Hair et al. (2014) que estabelece 

o valor superior a 0,70.Todas as cargas são significantes a 5%. 

 

Com a conclusão da etapa 3, termina a fase das avaliações do modelo de medida e passa-se 

então para a fase de avaliação do modelo estrutural. 

 

 

4.2.1.1.4  Etapa 4 - avaliação dos coeficientes de determinação de Pearson (R2). 

 

O valor obtido para a variável endógena, ou o construto “eficácia do sistema de gestão 

ambiental”, foi de 0,776325, conforme explicitado na figura 74. 

 

 

 

 

 

Outer Loadings

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTÃO 

CONFLITOS
RECOMPENSAS RETORNO

COMP_1 0,864637

COMP_2 0,921485

COMP_3 0,89253

DSAMB_

1
0,784673

DSAMB_

3
0,888837

DSAMB_

4
0,847849

DSAMB_

6
0,744313

DSAMB_

8
0,742913

EMPD_2 0,928287

EMPD_4 0,896626

GESCF_2 0,866449

GESCF_3 0,83634

GESCF_4 0,842536

GESCF_5 0,812179

GESCF_7 0,862176

RECOP_1 0,837697

RECOP_2 0,756093

RECOP_3 0,729005

RECOP_4 0,776209

RECOP_5 0,846025

RETAV_1 0,916171

RETAV_2 0,856108

RETAV_3 0,864041

RETAV_5 0,917313
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Figura 74: Valor de R2 para o construto eficácia do sistema de gestão ambiental do modelo 1 

ou inicial ajustado. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

O valor obtido de 0,776325 é considerado como: 

 De efeito grande, segundo o critério de Cohen (1988). 

 De efeito substancial, segundo o critério de Hair et al.,(2014).   

 

Portanto, temos que modelo estrutural 1 ou inicial ajustado para este requisito está sendo 

atendido. 

 

 

4.2.1.1.5  Etapa 5 - relevância ou validade preditiva (Q2) ou indicador de Stone-Geisser. 

 

Este parâmetro se calcula através da funcionalidade “blindfolding” no softwareSmartPLS 2.0. 

A figura 75 mostra os valores de  Q2do modelo estrutural 1 ou inicial ajustado. 

 

Figura 75:CV Red ouCrossvalidated Redundancy(Q2) do modelo estrutural 1 ou inicial 

ajustado. 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 

R Square
R Square

COMPROMISSO

EFICÁCIA 0,776325

EMPODERAMENTO

G CONFLITOS

RECOMPENSAS

RETORNO

CV Red.
1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,556364

EFICÁCIA 0,452872

EMPODERAMENTO 0,412844

G CONFLITOS 0,557731

RECOMPENSAS 0,431793

RETORNO 0,620937
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Os valores explicitados na figura 75 indicam que todos os construtos possuem valores 

superiores a 0,35 e, portanto possuem uma relevância ou validade preditiva grande, segundo 

Hair et al. (2014, p. 184).  

 

4.2.1.1.6  Etapa 6 - tamanho do efeito (f2)  ou indicador de Cohen. 

 

A figura 76 explicita os valores de f2 do modelo estrutural 1 ou inicial ajustado, que também 

foi calculado utilizando-se a funcionalidade “blindfolding” no softwareSmartPLS 2.0. 

 

Figura 76:CV Com ou Crossvalidated Communality(f2) do modelo estrutural 1 ou inicial 

ajustado  

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

Pelos valores mostrados na figuar 76 e segundo o critério explicitado por Hair et al. (2014),se 

verifica que: 

 A exclusão do construto compromisso da gerência produziu um f2 de 0,56, o que 

indica que o modelo apresenta um efeito grande para o construto, pois o valor da sua 

retirada supera o valor de 0,35.  

 

 A exclusão do construto gestão de conflitos igualmente produziu um f2 de 0,56, o que 

indica que o modelo apresenta um efeito grande para o construto, pois o valor da sua 

retirada supera o valor de 0,35. 

 

CV Com.
1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,556364

EFICÁCIA 0,465351

EMPODERAMENTO 0,412844

G CONFLITOS 0,557731

RECOMPENSAS 0,431793

RETORNO 0,620937
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 A exclusão do construto recompensas produziu um f2 de 0,43, o que indica que o 

modelo apresenta um efeito grande para o construto, pois o valor da sua retirada 

supera o valor de 0,35. 

 A exclusão do construto retorno e avaliação produziu um f2 de 0,62, o que indica que 

o modelo apresenta um efeito grande para o construto, pois o valor da sua retirada 

supera o valor de 0,35. 

 

 A exclusão do construto eficácia do sistema de gestão ambiental produziu um f2 de 

0,47, o que indica que o modelo apresenta um efeito grande para o construto, pois o 

valor da sua retirada supera o valor de 0,35. 

 

 A exclusão do construto empoderamento produziu um f2 de 0,41, o que indica que o 

modelo apresenta um efeito grande para o construto, pois o valor da sua retirada 

supera o valor de 0,35. 

 

Com tais resultados permite-se a manutenção de todos os construtos no modelo estrutural 1 ou 

inicial ajustado. 

 

A figura 77 nos indica os valores de CV Red ou Q2 e os valores de CV Com ou f2 para todos 

os construtos. 
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Figura 77: Valores de CV Red e CV Com para todos os construtos no modelo 1 ou inicial 

ajustado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

 

4.2.1.1.7 Etapa 7 - valores e significância dos coeficientes de caminho(-gama 

maiúsculo). 

 

Os valores e significância dos coeficientes do caminho () indicam quanto um construto se 

relaciona com outro. Para a realização deste cálculo utiliza-se o teste bootstrapping com a 

parametrização explicitada na figura 78.A técnica de bootstrapping estima um modelo PLS de 

caminho para cada subamostra ou reamostragem. A parametrização do teste seguiu as 

recomendações de Hair et al. (2014, p. 156). E se obteve os resultados mostrados na figura 79 

para o modelo estrutural 1 ou inicial ajustado. 
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Figura 78: Parametrização do bootstrapping para o modelo estrutural 1 ou inicial ajustado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Figura 79: Resultados do bootstrapping para o modelo estrutural 1 ou inicial ajustado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 
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Obtiveram-se os resultados mostrados na figura 79 para o modelo estrutural, e como -1,96σ< 

x < + 1,96σ: Probabilidade é de 95%, conforme Hair et al. (2014, p.136), temos que o valor 

do coeficientes do caminho (),  t > 1,96 significa que existem os caminhos. Valores 

superiores a 1,96 (extremos ou região crítica da distribuição t de Student) são considerados 

significantes a 5% ou 0,05, isto é, os construtos são relacionados e independentes. 

 

A figura 80explicita os coeficientes dos caminhos. 

 

Figura 80: Coeficientes do caminho do modelo 1 ajustado e do bootstrapping 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os valores da estatística “t” para os coeficientes do caminho estão explicitados na figura 81. 

 

Figura 81: Valores dos coeficientes do caminho do modelo estrutural 1 ou inicial ajustado 

Path Coefficients
Original 

Sample (O)

Sample 

Mean (M)

Standard Deviation 

(STDEV)

Standard Error 

(STERR)

T Statistics 

(|O/STERR|)

  COMPROMISSO -> EFICÁCIA 0,5764 0,5277 0,184 0,184 3,1327

EMPODERAMENTO -> EFICÁCIA 0,0858 0,1093 0,0743 0,0743 1,1544

  G CONFLITOS -> EFICÁCIA 0,3426 0,3292 0,1324 0,1324 2,5877

  RECOMPENSAS -> EFICÁCIA 0,0977 0,1107 0,0803 0,0803 1,2161

      RETORNO -> EFICÁCIA -0,1946 -0,193 0,1137 0,1137 1,7116  

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do software SmartPLS 2.0  

 

Observou-se que os valores de “t” são maiores que 1,96 para os caminhos dos construtos 

compromisso da gerência e gestão de conflitos, são considerados significantes a 5% ou 0,05. 

Ou seja, os construtos possuem correlações de caminho aceitáveis. Portanto estes caminhos 

existem!. 

 

Para o efeito total, os valores de “t” estão explicitados na figura 82. 

 

 Ajustado Bootstrapping

Empoderamento -0,071 0,856

Retorno e Avaliação -0,007 0,151

Compromisso da gerência 0,085 0,829

Recompensas 0,094 1,295

Gestão de Conflitos 0,804 5,005

Coeficientes do Caminho - Modelo 1 
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Figura 82: Valores de “t” para efeito total no modelo estrutural ajustado 

Total Effect Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) Standard Error (STERR) T Statistics (|O/STERR|)

  COMPROMISSO -> EFICÁCIA 0,5764 0,5268 0,1865 0,1865 3,0908

EMPODERAMENTO -> EFICÁCIA 0,0858 0,0879 0,0987 0,0987 0,869

  G CONFLITOS -> EFICÁCIA 0,3426 0,3285 0,1342 0,1342 2,5538

  RECOMPENSAS -> EFICÁCIA 0,0977 0,1027 0,0903 0,0903 1,0816

      RETORNO -> EFICÁCIA -0,1946 -0,1326 0,1806 0,1806 1,0777
Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

Como os  são moderadamente elevados para os construtos compromisso da gerência e 

gestão de conflitos, pode-se inferir relação entre esses dois construtos e a eficácia do sistema 

de gestão ambiental, ou seja, a correlação entre eles significa que a causa precede o efeito. 

 

 

4.2.1.1.8  Etapa 8 : indicador de ajuste do modelo - GoF 

 

O valor do GoF – Goodness of Fit, ou índice de adequação do modelo, para o modelo 

estrutural 1 ou inicial foi de 0,753. Portanto atende o critério de Wetzels, Odekerken-Schroder 

e Oppen (2009) sugerem ser adequado para as ciências sociais o valor 0,36. 

 

 

4.2.1.1.9  Etapa 9: avaliação da heterogeneidade não observada 

 

Aplica-se a metodologia descrita por Hair et al. (2014, p.255) para: 2, 3, 4, 5 e 6 segmentos, 

com os resultados explicitados no modelo estrutural 1 ou inicial ajustado apresenta-se no 

apêndice 5.  

 

Os valores dos índices de fit e % dos tamanhos dos segmentos estão explicitados nas figuras 

de 83 a 108. 
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Figura 83:Índices de Fit do FIMIX para 2 segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Figura 84: Tamanhos dos Segmentos do FIMIX para 2 segmentos 

Segment Sizes   

  Segment 1 Segment 2 

% 0,671663 0,328337 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

 

Figura 85:Índices de Fit do FIMIX para 3 segmentos 

Fit Indices 

    

AIC 134,615839 

BIC 186,110059 

CAIC 186,315189 

EN 0,580882 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Figura 86: Tamanhos dos Segmentos do FIMIX para 3 segmentos 

Segment Sizes     

  Segment 1 Segment 2 Segment 3 

% 0,680787 0,061498 0,257714 
 

  
Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

Fit Indices

AIC 198,064622

BIC 231,535864

CAIC 231,669199

EN 0,319849
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Figura 87:Índices de Fit do FIMIX para 4 segmentos 

Fit Indices 

    

AIC 161,687703 

BIC 231,204899 

CAIC 231,481825 

EN 0,653511 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

 

Figura 88: Tamanhos dos Segmentos do FIMIX para 4 segmentos 

Segment Sizes       

  Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 

% 0,238593 0,535133 0,108493 0,117781 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

 

Figura 89:Índices de Fit do FIMIX para 5 segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

 

Figura 90: Tamanhos dos Segmentos do FIMIX para 5 segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

 

Fit Indices

AIC 167,077017

BIC 254,617191

CAIC 254,965912

EN 0,699778

Segment Sizes
Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5

% 0,120035 0,433026 0,171129 0,168188 0,107622
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Figura 91: Índices de Fit do FIMIX para 6 segmentos 

Fit Indices 

    

AIC 80,321864 

BIC 185,885014 

CAIC 186,305531 

EN 0,851097 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

Figura 92: Tamanhos dos Segmentos do FIMIX para 6 segmentos 

Segment Sizes           

  Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment 6 

% 0,487743 0,098706 0,118825 0,077764 0,078496 0,138466 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Consolidando os dados das figuras, temos os valores explicitados na figura 93. 

 

Figura 93:Valores do FIMIX do modelo 1 ou inicial ajustado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do software SmartPLS 2.0  

 

A metodologia para a análise dos dados preconiza verificar os menores valores do BIC e do 

CAIC e, a partir destesobservar os tamanhos relativos dos segmentos. 

 

Observa-se queos valores de EN são superiores a 0,50 indicandoque os segmentos são 

distintos, nos menores valores de BIC e CAIC estão relacionados com seis segmentos e os 

tamanhos relativos são: Seg1 = 0,49;Seg2 = 0,10; Seg3=0,12; Seg4=0,08; Seg5=0,08 e Seg6 

= 0,14. 

N° SEGMENTOS AIC BIC CAIC .EN Seg.1 Seg.2 Seg.3 Seg.4 Seg.5 Seg.6

2 198,06 231,54 231,67 0,32 0,67 0,33

3 134,62 186,11 186,32 0,58 0,68 0,06 0,26

4 161,69 231,20 231,48 0,65 0,24 0,54 0,11 0,12

5 167,08 254,62 254,97 0,70 0,12 0,43 0,17 0,17 0,11

6 80,32 185,89 186,31 0,85 0,49 0,10 0,12 0,08 0,08 0,14

INDICADORES DE AJUSTES TAMANHO RELATIVO DOS SEGMENTOS
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Para uma amostra de 120 respondentes temos os segmentos amostrais explicitados na figura 

94. 

 

Figura 94: Tamanho dos segmentos amostrais  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Portanto,há heterogeneidade significativa não observada no modelo1 ou inicial ajustado.  

 

A expectativa era de não se encontrar a heterogeneidade, entretanto foram encontrados 6 

clusters e, o estudo das variáveis categóricas procurou eliminar os menores clusters e 

novamente analisar o modelo. Entretanto, como se observará no item 5.4 - análise dos 

modelos - variáveis categóricas esta redução não foi o suficiente para obter-se-se uma amostra 

mais homogênea, o que infere a necessidade em estudo futuro de se ampliar o numero de 

respondentes, de forma tal que a eliminação de clusters pequenos ainda produza um espaço 

amostral significativo para se conduzir as análises com tais reduções. 

 

O modelo estrutural 1 ou inicial ajustado mostrou um forte efeito de todos os construtos e 

uma correlação entre os construtos empoderamento, retorno e avaliação, recompensas, 

compromisso da gerência e gestão de conflitos com a eficácia do SGA. Sendo que a 

correlação entre o contruto compromisso da gerência se mostrou maior que os construtos 

empoderamento, retorno e avaliação, recompensas. Entretanto, todos eles confirmando os 

achados de Kaur (2011 a, b).  

Também se verificou uma forte correlação entre o construto gestão de conflitos e o construto 

eficácia do SGA. Confirmando as hipóteses teorizadas. 

 

 

4.2.1.1.10   Etapa 10 – verificação da multicolinearidade 

 

Em função da alta correlação apresentada nos construtos, a alta dependência apresentada pelo 

construto da eficácia do SGA com os demais construtos e com o VIF (fator de inflação da 

variância) de 4,47, embora segundo o critério exlicitado por Hair et al (2014, p. 125) não 

indique ser alto o suficente ( > 5,0) para caracterizar uma multicolinearidade expressiva, 

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 4 Segmento 5 Segmento 6

amostras ( n = ) 59 12 14 9 9 17
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recomenda-se que para estudo futuro seja proposto um modelo estrutural de segunda ordem 

com as variáveis independentes aglutinadas em uma variável latente. A multicolinearidade é o 

grau em que uma variável pode ser explicada pelas outras variáveis na análise. Se a 

multicolineridade aumenta, fica mais dificil a interpretação da variável estatística, pois se 

dificulta a verificação do efeito de qualquer variável pelas inter-relações, conforme Hair et al 

( 2010, pp. 22, 38, 100, 429) 

 

 

4.2.2  MODELO ESTRUTURAL 2  OU  ALTERNATIVO 

 

A mesma análise realizada para o modelo estrutural 1 ou inicial, foi realizada para o modelo 

estrutural 2 ou alternativo, com o intuito de verificar qual dos dois modelos melhor representa 

as hipóteses em estudo. 

 

A figura 95 é o modelo estrutural 2 ou alternativo, representado nosoftwareSmartPLS 2.0, 

baseado na fundamentação teórica. 

 

Figura 95: Modelo estrutural 2 ou alternativo, segundo o modelo teórico. 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 
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A figura 96 apresenta os valores das cargas fatoriais do modelo 2 ou alterativo,  com a 

parametrização do  Path Weighting Scheme 

 

Figura 96: Ponderação Path Weighting Scheme 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

As assertivas: GESCF_1 - Quando os objetivos ambientais divergem do negócio a decisão 

pende sempre para o negócio; GESCF_8 - As áreas operacionais cumprem as orientações da 

gestão ambiental com naturalidade; DSAMB_2 - Atividades de reciclagem de materiais são 

praticadas extensivamente na empresa; DSAMB_7 - A empresa melhorou o desempenho na 

prevenção e atendimento a acidentes ambientais nos últimos dois anos, serão retiradas do 

modelo estrutural 2 ou alternativo pois possuem cargas fatoriais menores que 0,7. 

 

Obtendo-se as novas cargas fatoriais conforme explicitado na figura 97, com a parametrização 

de Path Weighting Scheme. 
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Figura97: Ponderação Path Weighting Scheme – primeiro ajuste 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

A assertiva:DSAMB_5 - A empresa diminuiu o consumo de recursos naturais no último ano, 

será retirada do modelo estrutural 2 ou alternativo pois possui carga fatorial menor que 0,7.A 

figura na figura 98 explicita o modelo estrutural 2 ou alternativo, sem esta assertiva, com a 

parametrização de Path Weighting Scheme. 

 

Figura 98: Ponderação Path Weighting Scheme – segundo ajuste 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do software SmartPLS 2.0 
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4.2.2.1 ETAPAS 

 

4.2.2.1.1 Etapa 1: validade convergente - cargas  fatoriais () e AVE. 

Nota-se pela figura 98 que todas as cargas fatoriais apresentam-se maiores que 0,7. A 

variância média extraída – AVE do modelo 2 ou alternativo se apresenta na figura 99. 

 

Figura 99: Valores das AVEs do modelo 2 ou alternativo – segundo ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

Observa-se, pela figura 99, que todos os valores se mostram superiores a 0,5então se admite 

que o modelo converge a um resultado satisfatório. 

 

4.2.2.1.2  Etapa2:  consistência interna - alfa de Cronbach e  confiabilidade composta 

 

A figura 100 explicita os valores de AC (alfa de Cronbach) e CC(confiabilidade composta) 

para o modelo estrutural 2 ou alternativo ajustado. 

 

 

 

 

 

AVE
AVE

COMPROMISSO 0,671741

EFICÁCIA 0,667892

EMPODERAMENTO 0,62028

GESTÃO DE 

CONFLITOS
0,709067

RECOMPENSAS 0,639724

RETORNO E 

AVALIAÇÃO
0,738961
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Figura 100: AC e CC do modelo 2 ou alternativo – segundo ajuste 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do software SmartPLS 2.0 

 

Observam-se, pela figura 100, que os valores de AC nenhum se apresentam inferiores a 0,60 

(entre 0,60 e 0,70 são considerados adequados em pesquisas exploratórias) e que para os 

valores do CC, nenhum e apresenta inferiora a 0,70 (valores de 0,70 e 0,90 são considerados 

satisfatórios), conforme Hair et a.l (2014). 

 

 

4.2.2.1.3  Etapa 3: validade discriminante  

 

A validade discriminante foi analisada através dos valores dos cross loading - indicadores 

com cargas fatoriais mais altas nas suas respectivas variáveis latentes (ou construtos) do que 

em outras (Chin, 1998). Os valores dos cross loadings do modelo 2 ou alternativo com o 

segundo  ajustade está explicitado na figura 101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composite Reliability
Composite 

Reliability

COMPROMISSO 0,910863

EFICÁCIA 0,908988

EMPODERAMENTO 0,866663

GESTÃO DE CONFLITOS 0,935955

RECOMPENSAS 0,898592

RETORNO E AVALIAÇÃO 0,933649
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Figura 101: Valores dos cross loadings do modelo 2 ou alternativo – segundo ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

As células em amarelo mostram indicadores com cargas fatoriais mais altas em outros 

construtos que em seus respectivos. 

Assim, serão eliminadas as assertivas: COMP_3 - A alta administração comunica 

frequentemente as metas ambientais aos empregados; COMP_4 -Os empregados são 

encorajados a ajudar a organização na implementação de mudanças; GESCF_6 - As áreas 

funcionais da empresa colaboram com os responsáveis pelo sistema de gestão ambiental.e 

RETAV_4 - Meu supervisor usa medidas quantitativas e qualitativas para assegurar que 

estou contribuindo com as metas ambientais.  

 

O modelo estrutural 2 ou alternativo com tal ajuste apresenta-se na figura 102. 

 

Cross Loadings

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTÃO DE 

CONFLITOS
RECOMPENSAS

RETORNO E 

AVALIAÇÃO

COMP_1 0,780508 0,539203 0,675099 0,58958 0,654748 0,689073

COMP_2 0,845131 0,601397 0,653398 0,639139 0,648144 0,806126

COMP_3 0,857398 0,621031 0,678939 0,72639 0,703869 0,87351

COMP_4 0,819177 0,833063 0,68725 0,86491 0,632266 0,648321

COMP_5 0,793147 0,74393 0,623303 0,71482 0,498702 0,653323

DSAMB_1 0,603465 0,79392 0,665497 0,627431 0,466095 0,479045

DSAMB_3 0,825709 0,915201 0,683752 0,816624 0,679759 0,742312

DSAMB_4 0,694917 0,868566 0,523624 0,771519 0,605526 0,598819

DSAMB_6 0,668645 0,748018 0,529526 0,6613 0,408679 0,588868

DSAMB_8 0,570976 0,74674 0,444588 0,632109 0,535856 0,492222

EMPD_1 0,665256 0,730903 0,771534 0,736272 0,548963 0,588031

EMPD_2 0,754298 0,56898 0,824171 0,707116 0,659061 0,749176

EMPD_3 0,544713 0,342782 0,698883 0,402088 0,426136 0,630035

EMPD_4 0,555472 0,464438 0,847444 0,624599 0,534214 0,560822

GESCF_2 0,743248 0,765217 0,763912 0,858081 0,580741 0,702196

GESCF_3 0,69923 0,798227 0,633266 0,862037 0,654524 0,619452

GESCF_4 0,660855 0,765888 0,678674 0,829623 0,518143 0,608199

GESCF_5 0,778546 0,654518 0,675053 0,849547 0,714959 0,790823

GESCF_6 0,795803 0,582982 0,707438 0,800173 0,624274 0,806922

GESCF_7 0,759041 0,789641 0,650135 0,851299 0,639294 0,670802

RECOP_1 0,678843 0,569802 0,66495 0,643595 0,83696 0,691575

RECOP_2 0,589955 0,433466 0,439708 0,489225 0,781672 0,649975

RECOP_3 0,522429 0,439254 0,482642 0,471398 0,761533 0,507021

RECOP_4 0,446634 0,362885 0,388146 0,423119 0,769684 0,507969

RECOP_5 0,729879 0,731834 0,708316 0,789517 0,845437 0,72249

RETAV_1 0,815713 0,6333 0,722813 0,726379 0,609901 0,894815

RETAV_2 0,788822 0,598731 0,684373 0,674046 0,61785 0,852879

RETAV_3 0,80928 0,692367 0,738455 0,814299 0,732853 0,903275

RETAV_4 0,606407 0,527697 0,497544 0,573749 0,789199 0,731043

RETAV_5 0,79223 0,61976 0,758572 0,746206 0,659826 0,903537
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Figura 102:  Modelo estrutural 2 ou alternativo com o terceiro ajuste 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

As novas cargas fatoriais do modelo estrutural 2 ou alternativo ajustado apresenta-se na figura 

103. 

Figura 103: Ponderação Path Weighting Scheme– com o terceiro ajuste 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 
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O modelo estrutural 2 ou alternativo com o terceiro ajuste mostra que todas as cargas fatoriais 

são superiores a 0,70, que os valores das AVEs, ACs e CCs atendem aos requisitos 

preconizados na metodologia. 

 

Passou-se então a se verificar os novos valores dos cross loadings, que estão explicitados na 

figura 104. 

 

Figura 104: Valores dos cross loadings do modelo 2 ou alternativo com o terceiro ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Com tal ajuste o critério do cross loading está atendido. O critério de Fornell-Larcker 

apresenta os resultados explicitados na figura 105. 

 

 

 

Cross Loadings

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTÃO DE 

CONFLITOS
RECOMPENSAS

RETORNO E 

AVALIAÇÃO

COMP_1 0,818788 0,538602 0,671695 0,545703 0,654838 0,677721

COMP_2 0,889724 0,599853 0,648305 0,593112 0,648056 0,804987

COMP_5 0,81539 0,743721 0,626006 0,701261 0,498181 0,674702

DSAMB_1 0,559387 0,796139 0,669521 0,654196 0,466407 0,48799

DSAMB_3 0,750088 0,915046 0,686968 0,830376 0,67989 0,734484

DSAMB_4 0,629855 0,868639 0,526729 0,784991 0,606231 0,577481

DSAMB_6 0,660522 0,744877 0,529642 0,658005 0,408506 0,606099

DSAMB_8 0,473789 0,747867 0,449212 0,648771 0,536444 0,465463

EMPD_1 0,582098 0,73195 0,779902 0,743506 0,548543 0,582474

EMPD_2 0,731649 0,568255 0,818915 0,672516 0,659463 0,75216

EMPD_3 0,583863 0,342837 0,691994 0,372598 0,426178 0,657246

EMPD_4 0,532181 0,465236 0,847606 0,614638 0,533574 0,577867

GESCF_2 0,667588 0,764947 0,766592 0,867939 0,58023 0,714332

GESCF_3 0,593944 0,797788 0,636774 0,88728 0,655106 0,603741

GESCF_4 0,564189 0,76601 0,684095 0,842633 0,518176 0,61274

GESCF_5 0,661642 0,654 0,674688 0,822675 0,71598 0,780129

GESCF_7 0,674876 0,789574 0,652538 0,865032 0,639801 0,65726

RECOP_1 0,662124 0,569572 0,666394 0,618391 0,834791 0,660186

RECOP_2 0,494511 0,433365 0,438252 0,484719 0,782579 0,593297

RECOP_3 0,51656 0,439517 0,481439 0,465373 0,76224 0,451613

RECOP_4 0,413807 0,363048 0,387471 0,412887 0,769317 0,433696

RECOP_5 0,655898 0,732312 0,708489 0,782324 0,84639 0,700507

RETAV_1 0,803071 0,632027 0,719235 0,681944 0,609668 0,91811

RETAV_2 0,769999 0,597432 0,681346 0,641332 0,61792 0,855284

RETAV_3 0,727003 0,692099 0,737469 0,787557 0,733436 0,898608

RETAV_5 0,778165 0,619113 0,756317 0,697982 0,659461 0,922517
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Figura 105 – Critério de Fornell-Larcker do modelo 2 ou alterativo com o terceiro ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

As células em amarelo na figura 105indicam que o critério de Fornell-Larcker não está 

atendido. Portanto faz-se necessário aumentar o valor da AVE para os construtos: 

compromisso da gerência; eficácia do sistema de gestão ambiental e empoderamento, isso 

será feito pela eliminação das variáveis observáveis com menores cargas fatoriais em cada um 

dos construtos. 

Assim, foram eliminadas as assertivas: COMP_5 - A empresa provê treinamento aos 

empregados para desenvolver habilidades, formação de equipes e construção de consenso.; 

DSAMB_6 - A empresa consegue cumprir a legislação ambiental. e EMPOD_3 - Eu me sinto 

livre para discutir minhas preocupações com outras pessoas da gestão que não meu 

supervisor imediato, obtendo-se o novo modelo estrutural 2 ou alternativo mostrado na figura 

106. 

 

Figura 106: Modelo estrutural 2 ou alternativo com o quarto ajuste 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTÃO DE 

CONFLITOS
RECOMPENSAS

RETORNO E 

AVALIAÇÃO

COMPROMISSO 0,841998

EFICÁCIA 0,757435 0,817291

EMPODERAMENTO 0,769605 0,701823 0,786791

GESTÃO DE 

CONFLITOS
0,738100 0,880770 0,796945 0,857402

RECOMPENSAS 0,705592 0,667969 0,700792 0,724835 0,799817

RETORNO E 

AVALIAÇÃO
0,853912 0,709104 0,806002 0,785274 0,732305 0,899023

Latent Variable Correlations

CRITÉRIO DE FORNELL-LARCKER
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As novas cargas fatoriais do modelo estrutural 2 ou alternativo com o quarto ajuste está 

explicitado na figura 107. 

 

Figura 107: Ponderação Path Weighting Scheme – cargas fatoriais – quarto ajuste 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Nesta condição, os novos valores das AVEs, ACs e CCs apresentam-se na figura 108.  

 

Figura 108: Valores das AVEs, ACs e CCs do modelo estrutural 2 ou alternativo – quarto 

ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

Overview

AVE
Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha
Communality Redundancy

COMPROMISSO 0,855673 0,922222 0,831511 0,855673

EFICÁCIA 0,714288 0,908836 0,748542 0,865759 0,714288 0,531794

EMPODERAMENTO 0,685369 0,867223 0,77111 0,685369

GESTÃO DE 

CONFLITOS
0,735573 0,932887 0,762311 0,909944 0,735573 -0,195637

RECOMPENSAS 0,642911 0,899863 0,864723 0,642911

RETORNO E 

AVALIAÇÃO
0,807571 0,94373 0,920412 0,807571



165 
 

Observa-se que os critérios de aceitação para as AVEs, ACs e CCs estão atendidos. 

Os novos valores dos cross loadings estão apresentados na figura 109. 

 

Figura 109: Valores de cross loadings – modelo estrutural 2 ou alternativo – quarto ajuste  

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Observa-se que novamente o critério relativo aos cross loadings estão atendidos. Os novos 

valores para o critério de Fornell-Larcker se apresentam na figura 110. 

 

Figura 110: Critério de Fornell-Larcker do modelo estrutural 2 ou alternativo – quarto ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

Cross Loadings

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTÃO DE 

CONFLITOS
RECOMPENSAS

RETORNO E 

AVALIAÇÃO

COMP_1 0,919826 0,508277 0,646574 0,547959 0,657709 0,679318

COMP_2 0,930197 0,552187 0,600652 0,585676 0,637421 0,799789

DSAMB_1 0,423098 0,809432 0,671687 0,657325 0,471623 0,49081

DSAMB_3 0,640981 0,903864 0,708945 0,832404 0,683451 0,735731

DSAMB_4 0,485673 0,874215 0,540575 0,768118 0,585355 0,566141

DSAMB_8 0,355938 0,787877 0,486015 0,646499 0,532282 0,464431

EMPD_1 0,442362 0,739931 0,805792 0,746406 0,553526 0,584795

EMPD_2 0,763064 0,540698 0,824529 0,675094 0,664091 0,752982

EMPD_4 0,467793 0,46348 0,852618 0,618467 0,53909 0,580242

GESCF_2 0,513524 0,731981 0,782641 0,869036 0,585046 0,715717

GESCF_3 0,500731 0,781949 0,669507 0,884152 0,651134 0,60306

GESCF_4 0,428582 0,764268 0,740363 0,846387 0,524297 0,614861

GESCF_5 0,648991 0,642623 0,680152 0,822082 0,716564 0,780998

GESCF_7 0,545235 0,784926 0,674831 0,86529 0,643552 0,659075

RECOP_1 0,615528 0,560773 0,67633 0,621696 0,836806 0,661889

RECOP_2 0,523866 0,441116 0,42934 0,486818 0,784093 0,595299

RECOP_3 0,543443 0,456889 0,50169 0,470783 0,766425 0,455207

RECOP_4 0,447117 0,387539 0,403711 0,416592 0,772169 0,436979

RECOP_5 0,628445 0,746607 0,714114 0,782948 0,846082 0,701848

RETAV_1 0,754429 0,582392 0,674663 0,683555 0,613738 0,918197

RETAV_2 0,724863 0,560062 0,653131 0,638796 0,613633 0,853549

RETAV_3 0,711069 0,688414 0,726651 0,787084 0,731957 0,898619

RETAV_5 0,694568 0,590778 0,719383 0,69946 0,663019 0,92257

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTÃO DE 

CONFLITOS
RECOMPENSAS

RETORNO E 

AVALIAÇÃO

COMPROMISSO 0,925026

EFICÁCIA 0,573899 0,845156

EMPODERAMENTO 0,673216 0,714346 0,827870

GESTÃO DE 

CONFLITOS
0,613332 0,865183 0,827920 0,857656

RECOMPENSAS 0,699566 0,678480 0,708965 0,726200 0,801817

RETORNO E 

AVALIAÇÃO
0,801524 0,677469 0,773520 0,785617 0,733081 0,898650

Latent Variable Correlations

CRITÉRIO DE FORNELL-LARCKER
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Como o mesmo não está atendido faz-se novo ajuste no modelo pela retirada da assertiva 

EMPOD_1 - Os empregados podem expressar suas opiniões livremente sem medo de 

represálias, e assim se obtém o modelo estrutural 2 ou alternativo no seu quinto ajuste, 

conforme mostrado na figura 111. 

 

Figura 111: Modelo estrutural 2 ou alternativo – quinto ajuste 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

As novas cargas fatoriais do modelo após a quinta alteração estão explicitadas na figura 112. 

 

Figura 112: Ponderação Path Weighting Scheme – quinto ajuste 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  
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Os novos valores para as AVEs, ACs e CCs do modelo estrutural 2 ou alternativo se 

apresentam na figura 113, mostrando que todos eles atendem aos requisitos. 

 

Figura 113: Novos valores das AVEs, ACs e CCs – modelo estrutural 2 ou alternativo – 

quinto ajuste. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Os novos valores dos cross loadings estão apresentados na figura 114. 

 

Figura 114: Valores de cross loadings do modelo estrutural 2 ou alternativo – quinta alteração 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

Overview

AVE
Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha
Communality Redundancy

COMPROMISSO 0,856208 0,922533 0,832208 0,856208

EFICÁCIA 0,690895 0,899213 0,728155 0,850317 0,690895 0,500675

EMPODERAMENTO 0,835484 0,910364 0,803381 0,835484

GESTÃO DE 

CONFLITOS
0,713454 0,925621 0,673218 0,899479 0,713454 -0,12394

RECOMPENSAS 0,62928 0,894367 0,855845 0,62928

RETORNO E 

AVALIAÇÃO
0,789516 0,937447 0,910821 0,789516

Cross Loadings

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTÃO DE 

CONFLITOS
RECOMPENSAS

RETORNO E 

AVALIAÇÃO

COMP_1 0,920623 0,491754 0,567951 0,550128 0,638732 0,675639

COMP_2 0,929984 0,534492 0,554344 0,584327 0,618715 0,797007

DSAMB_1 0,43201 0,795517 0,454203 0,652754 0,456844 0,491079

DSAMB_3 0,568401 0,877326 0,610994 0,775289 0,679421 0,69493

DSAMB_4 0,489738 0,857853 0,379818 0,766134 0,561735 0,560957

DSAMB_8 0,331914 0,790644 0,396453 0,627203 0,546516 0,459396

EMPD_2 0,679056 0,539409 0,921083 0,629276 0,659781 0,709253

EMPD_4 0,419101 0,476199 0,906958 0,581687 0,550728 0,560226

GESCF_2 0,51695 0,709852 0,602625 0,864819 0,558251 0,708047

GESCF_3 0,435716 0,76327 0,604763 0,831334 0,637855 0,565554

GESCF_4 0,431985 0,737129 0,532346 0,839907 0,494132 0,603841

GESCF_5 0,651955 0,622968 0,562029 0,824482 0,691762 0,773944

GESCF_7 0,55222 0,768976 0,499346 0,86199 0,625237 0,656878

RECOP_1 0,577168 0,564705 0,639556 0,602161 0,835085 0,64864

RECOP_2 0,532615 0,425613 0,342092 0,487291 0,766283 0,593815

RECOP_3 0,55323 0,43768 0,409387 0,468136 0,739601 0,452966

RECOP_4 0,425583 0,402573 0,425979 0,405132 0,781483 0,43684

RECOP_5 0,578641 0,743442 0,699367 0,749953 0,839117 0,678166

RETAV_1 0,757758 0,566534 0,586111 0,68245 0,597617 0,916426

RETAV_2 0,728229 0,544574 0,572762 0,637853 0,599179 0,852329

RETAV_3 0,655797 0,684416 0,704365 0,754815 0,731139 0,863968

RETAV_5 0,698956 0,573983 0,602838 0,698196 0,644659 0,919413
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Nota-se que todos eles atendem ao critério preconizado na metodologia. 

 

Os novos valores para o critério de Fornell-Larcker apresentam-se na figura 115 e novamente 

se mostra que o modelo em seu quinto ajuste ainda não atende a este critério, fazendo-se 

necessário um novo ajuste no modelo estrutural 2 ou alternativo. 

 

Figura 115: Critério de Fornell-Larcker do modelo estrutural 2 ou alterativo – quinto ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

O novo ajuste eliminará a assertiva GESCF_5 - Os gerentes da empresa colaboram entre si 

para resolver dilemas ambientais, obtendo-se a nova configuração do modelo estrutural 2 ou 

alternativo conforme mostrado na figura 116. 

 

Figura 116: Modelo estrutural 2 ou alternativocom o sexto ajuste 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTÃO DE 

CONFLITOS
RECOMPENSAS

RETORNO E 

AVALIAÇÃO

COMPROMISSO 0,925315

EFICÁCIA 0,555157 0,831201

EMPODERAMENTO 0,606133 0,556762 0,914048

GESTÃO DE 

CONFLITOS
0,613481 0,853320 0,663259 0,844662

RECOMPENSAS 0,679049 0,679294 0,664332 0,712861 0,793272

RETORNO E 

AVALIAÇÃO
0,797619 0,670424 0,697440 0,783478 0,727528 0,888547

Latent Variable Correlations

CRITÉRIO DE FORNELL-LARCKER
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Os novos valores das cargas fatoriais se apresentam na figura 117. 

 

Figura 117: Ponderação Path Weighting Scheme com o sexto ajuste 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 

Os valores deste modelo ajustado para as AVEs, ACs e CCs se apresentam na figura 118. 

 

Figura 118: Valores de AVEs, ACs e CCs do modelo estrutural 2 ou alternativo com o sexto 

ajuste  

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Observa-se novamente que todos atendem aos critérios estabelecidos. Os novos valores dos 

cross loadings se mostram na figura 119. 

 

 

Overview

AVE
Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha
Communality Redundancy

COMPROMISSO 0,85611 0,922475 0,8321 0,85611

EFICÁCIA 0,683516 0,896087 0,732273 0,845272 0,683516 0,497829

EMPODERAMENTO 0,831836 0,908198 0,797907 0,831836

GESTÃO DE 

CONFLITOS
0,739161 0,918904 0,591173 0,882248 0,73916 -0,076723

RECOMPENSAS 0,634286 0,8963 0,859172 0,634286

RETORNO E 

AVALIAÇÃO
0,769878 0,930398 0,90006 0,769878
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Figura 119: Valores dos cross loadings do modelo 2 ou alterativo com o sexto ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

A figura 120 mostra os valores para o critério de Fornell-Larcker no modelo 2 ou alternativo  

ajustado  

 

Figura 120: Critério de Fornell-Larcker do modelo estrutural 2 ou alternativo com o sexto 

ajuste. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Cross Loadings

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTÃO DE 

CONFLITOS
RECOMPENSAS

RETORNO E 

AVALIAÇÃO

COMP_1 0,920159 0,476279 0,563417 0,503968 0,611514 0,660394

COMP_2 0,930337 0,514832 0,548612 0,538103 0,580829 0,775957

DSAMB_1 0,425894 0,7963 0,453902 0,677621 0,451206 0,489207

DSAMB_3 0,516203 0,864709 0,585516 0,75146 0,688905 0,694421

DSAMB_4 0,485917 0,856598 0,379805 0,772976 0,551218 0,559795

DSAMB_8 0,324778 0,78644 0,397262 0,612654 0,551926 0,458463

EMPD_2 0,6734 0,534801 0,915453 0,604299 0,653556 0,702915

EMPD_4 0,417426 0,468223 0,908636 0,58235 0,53865 0,552958

GESCF_2 0,521311 0,689349 0,60079 0,882482 0,535586 0,683031

GESCF_3 0,432085 0,758079 0,604786 0,83971 0,63187 0,563582

GESCF_4 0,431984 0,728027 0,533004 0,850306 0,484001 0,597008

GESCF_7 0,550414 0,764891 0,498988 0,865872 0,609383 0,651722

RECOP_1 0,548841 0,564515 0,629969 0,583343 0,845431 0,645945

RECOP_2 0,499776 0,437274 0,335941 0,410423 0,76623 0,597103

RECOP_3 0,550645 0,436295 0,408656 0,436318 0,729525 0,448406

RECOP_4 0,409815 0,406764 0,422389 0,372704 0,786816 0,439428

RECOP_5 0,5387 0,74128 0,68103 0,698135 0,847514 0,67581

RETAV_1 0,757084 0,555447 0,58342 0,638213 0,573739 0,905455

RETAV_2 0,727259 0,523884 0,564305 0,592491 0,559203 0,837876

RETAV_3 0,615674 0,684966 0,686177 0,695035 0,737959 0,860334

RETAV_5 0,636701 0,577716 0,575018 0,610621 0,650089 0,90413

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTÃO DE 

CONFLITOS
RECOMPENSAS

RETORNO E 

AVALIAÇÃO

COMPROMISSO 0,925262

EFICÁCIA 0,536178 0,826750

EMPODERAMENTO 0,600565 0,550514 0,912050

GESTÃO DE 

CONFLITOS
0,563633 0,855730 0,650721 0,859745

RECOMPENSAS 0,643678 0,680422 0,654710 0,659117 0,796421

RETORNO E 

AVALIAÇÃO
0,778103 0,671536 0,689966 0,725737 0,722618 0,877427

Latent Variable Correlations

CRITÉRIO DE FORNELL-LARCKER
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Novamente se faz necessário outro ajuste no modelo estrutural, nesta oportunidade se 

eliminará a assertiva DSAMB_4 -Resíduos estão sendo reduzidos por meio do redesenho de 

produtos e processos., obtendo-se a nova configuração do modelo estrutural 2 ou alternativo 

conforme mostrado na figura 121. 

 

Figura 121: Modelo estrutural 2 ou alternativo ajustado  com o sétimo ajuste 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

 

A figura 122 apresenta os novos valores das cargas fatoriais do modelo estrutural 2 ou 

alternativo com o sétimo ajuste. 
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Figura 122: Ponderação Path Weighting Scheme com o sétimo ajuste 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Os novos valores das AVEs, ACs e CCs se apresentam na figura 123. 

 

Figura 123: Valores de AVEs, ACs e CCs do modelo estrutural 2 ou alternativo ajustado – 

sétima alteração. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Observa-se o atendimento de todos os requisitos preconizados na metodologia. 

 

Overview

AVE
Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha
Communality Redundancy

COMPROMISSO 0,853369 0,920883 0,828275 0,853369

EFICÁCIA 0,700234 0,874758 0,663441 0,784572 0,700234 0,463674

EMPODERAMENTO 0,834259 0,90964 0,801391 0,834259

GESTÃO DE 

CONFLITOS
0,740508 0,919425 0,595739 0,883054 0,740508 -0,078336

RECOMPENSAS 0,636459 0,897184 0,86047 0,636459

RETORNO E 

AVALIAÇÃO
0,769713 0,930337 0,899952 0,769713
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Os novos valores dos cross loading se apresentam na figura 124. 

 

Figura 124: Valores dos cross loadings do modelo estrutural 2 ou alterativo com o sétimo 

ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

O critério de Fornell-Larcker mostra que, na configuração do modelo estrutural 2 ou 

alternativo no sétimo ajuste, está atendido conforme mostrado na figura 125. 

 

Figura 125: Critério de Fornell-Larcker do modelo estrutural 2 ou alternativo com o sétimo 

ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

Cross Loadings

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTÃO DE 

CONFLITOS
RECOMPENSAS

RETORNO E 

AVALIAÇÃO

COMP_1 0,919878 0,483497 0,569019 0,509448 0,617158 0,661359

COMP_2 0,927666 0,463307 0,545068 0,535088 0,575336 0,775224

DSAMB_1 0,429053 0,822065 0,456639 0,677788 0,451711 0,491926

DSAMB_3 0,518494 0,899976 0,586382 0,750692 0,685718 0,695367

DSAMB_8 0,321546 0,784191 0,394469 0,607801 0,549974 0,453511

EMPD_2 0,674918 0,549499 0,916576 0,610128 0,658452 0,704076

EMPD_4 0,421524 0,507182 0,910168 0,588946 0,544708 0,555707

GESCF_2 0,524382 0,673023 0,606213 0,885092 0,541208 0,684946

GESCF_3 0,435767 0,730648 0,60982 0,841952 0,635766 0,566075

GESCF_4 0,433525 0,705197 0,538739 0,851648 0,491734 0,596784

GESCF_7 0,55283 0,693731 0,502503 0,862818 0,609728 0,653761

RECOP_1 0,549652 0,592212 0,634959 0,588917 0,847578 0,645501

RECOP_2 0,503391 0,43147 0,345537 0,417433 0,769476 0,599857

RECOP_3 0,551568 0,386005 0,41682 0,442073 0,733984 0,45016

RECOP_4 0,40825 0,390917 0,422311 0,371855 0,784219 0,43698

RECOP_5 0,541837 0,752148 0,684729 0,701151 0,847398 0,67767

RETAV_1 0,757966 0,528465 0,586113 0,640135 0,575219 0,906077

RETAV_2 0,72716 0,49154 0,565651 0,593998 0,561333 0,83793

RETAV_3 0,616654 0,704112 0,68395 0,693551 0,732933 0,859593

RETAV_5 0,637388 0,580021 0,577493 0,612631 0,652207 0,903797

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTÃO DE 

CONFLITOS
RECOMPENSAS

RETORNO E 

AVALIAÇÃO

COMPROMISSO 0,923780

EFICÁCIA 0,512145 0,836800

EMPODERAMENTO 0,602629 0,578824 0,913378

GESTÃO DE 

CONFLITOS
0,565647 0,814519 0,656564 0,860528

RECOMPENSAS 0,644826 0,675785 0,659695 0,663050 0,797784

RETORNO E 

AVALIAÇÃO
0,778996 0,661669 0,691025 0,726760 0,722541 0,877333

Latent Variable Correlations

CRITÉRIO DE FORNELL-LARCKER
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Os valores para os outer loadings do modelo estrutural 2 ou alternativo em seu sétimo ajuste, 

apresenta os valores explicitados na figura 126. 

 

Figura 126: Valores de outer loadings do modelo estrutural 2 ou alternativo com o sétimo 

ajuste. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Observa-se que todos eles atendem ao preconizado por Hair et al.(2014) que estabelece o 

valor superior a 0,70. Todas as cargas são significantes a 5%. 

 

Com a conclusão da etapa 3, termina a fase das avaliações do modelo de medida e passa-se 

então para a fase de avaliação do modelo estrutural. 

 

4.2.2.1.4  Etapa 4: avaliação dos coeficientes de determinação de Pearson (R2). 

 

O valor obtido para a variável endógena, ou o construto “eficácia do sistema de gestão 

ambiental”, foi de 0,663441, e para o construto gestão de conflitos, foi de 0,595739 conforme 

explicitado na figura 127. 

 

 

 

Outer Loadings

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTÃO DE 

CONFLITOS
RECOMPENSAS

RETORNO E 

AVALIAÇÃO

COMP_1 0,919878

COMP_2 0,927666

DSAMB_1 0,822065

DSAMB_3 0,899976

DSAMB_8 0,784191

EMPD_2 0,916576

EMPD_4 0,910168

GESCF_2 0,885092

GESCF_3 0,841952

GESCF_4 0,851648

GESCF_7 0,862818

RECOP_1 0,847578

RECOP_2 0,769476

RECOP_3 0,733984

RECOP_4 0,784219

RECOP_5 0,847398

RETAV_1 0,906077

RETAV_2 0,83793

RETAV_3 0,859593

RETAV_5 0,903797
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Figura 127: Valores de R2 para o construto eficácia do sistema de gestão ambiental e gestão 

de conflitos do modelo 2 ou alternativo ajustado. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

O valor obtido de 0,663441 para o construto eficácia do sistema de gestão ambiental é 

considerado como: 

 De efeito grande, segundo o critério de Cohen (1988). 

 De efeito substancial, segundo o critério de Hair et al. (2014),  

 

O valor obtido de 0,595739 para o construto gestão de conflitos é considerado como: 

 De efeito grande, segundo o critério de Cohen (1988). 

 De efeito substancial, segundo o critério de Hair et al. (2014). 

 

4.2.2.1.5   Etapa 5 - relevância ou validade preditiva (Q2) ou indicador de Stone-Geisser. 

 

Este parâmetro se calcula através da funcionalidade “blindfolding” no softwareSmartPLS 2.0. 

A figura 128 mostra os valores de Q2 do modelo estrutural 2 ou alternativo ajustado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R Square
R Square

COMPROMISSO

EFICÁCIA 0,663441

EMPODERAMENT

O

GESTÃO DE 

CONFLITOS
0,595739

RECOMPENSAS

RETORNO E 

AVALIAÇÃO
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Figura 128:CVRed ou Crossvalidated Redundancy(Q2) do modelo estrutural 2 ou alternativo 

ajustado. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

Os valores explicitados na figura 128 indicam que todos os construtos possuem valores 

superiores a 0,35 e, portanto possuem uma relevância ou validade preditiva grande,segundo 

Hair et al. (2014, p. 184).  

 

 

4.2.2.1.6  Etapa 6:  tamanho do efeito  (f2)  ou indicador de Cohen. 

 

A figura 129explicita os valores de f2 do modelo estrutural 2 ou alternativo ajustado também 

se utilizando a funcionalidade “blindfolding” no softwareSmartPLS 2.0. 

 

Figura 129:CVCom ou Crossvalidated Communality(f2) do modelo estrutural 2 ou alternativo 

ajustado  

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

CV Red.
1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,464985

EFICÁCIA 0,423532

EMPODERAMENTO 0,426012

GESTÃO DE 

CONFLITOS
0,417181

RECOMPENSAS 0,459233

RETORNO E 

AVALIAÇÃO
0,593252

CV Com.
1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,464985

EFICÁCIA 0,397746

EMPODERAMENTO 0,426012

GESTÃO DE 

CONFLITOS
0,543367

RECOMPENSAS 0,459233

RETORNO E 

AVALIAÇÃO
0,593252
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Para tais valores e, segundo o critério explicitado por Hair et al (2014),verifica-se que: 

 A exclusão do construto compromisso da gerência produziu um f2 de 0,47, o que 

indica que o modelo apresenta um efeito grande para o construto, pois o valor da sua 

retirada supera o valor de 0,35.  

 

 A exclusão do construto gestão de conflitos igualmente produziu um f2 de 0,54, o que 

indica que o modelo apresenta um efeito grande para o construto, pois o valor da sua 

retirada supera o valor de 0,35. 

 

 A exclusão do construto recompensas produziu um f2 de 0,46, o que indica que o 

modelo apresenta um efeito grande para o construto, pois o valor da sua retirada 

supera o valor de 0,35. 

 

 A exclusão do construto retorno e avaliação produziu um f2 de 0,59, o que indica que 

o modelo apresenta um efeito grande para o construto, pois o valor da sua retirada 

supera o valor de 0,35. 

 

 A exclusão do construto eficácia do sistema de gestão ambiental produziu um f2 de 

0,40, o que indica que o modelo apresenta um efeito grande para o construto, pois o 

valor da sua retirada supera o valor de 0,35. 

 

 A exclusão do construto empoderamento produziu um f2 de 0,43, o que indica que o 

modelo apresenta um efeito grande para o construto, pois o valor da sua retirada   

supera ao valor de 0,35. 

 

A figura 130 nos indica os valores de CV Red ou Q2 e os valores de CV Com ou f2 para todos 

os construtos. 
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Figura 130: Valores de CV Red e CV Com para todos os construtos no modelo 2 ou 

alternativo ajustado 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

 

4.2.2.1.7  Etapa 7 -valores e significância dos coeficientes de caminho( - gama 

maiúsculo). 

 

Para a realização deste cálculo utiliza-se o teste bootstrapping com a parametrização 

explicitada na figura131. 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

Figura 131: Parametrização do bootstrapping para o modelo estrutural 2 ou alternativo 

ajustado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

A parametrização do teste seguiu as recomendações de Hair et al. (2014, p. 156). 

 

Obtiveram-se os resultados mostrados na figura 132 para o modelo estrutural 2 ou alternativo 

ajustado. 

 

Figura 132: Resultados do bootstrapping para o modelo estrutural 2 ou alternativo ajustado 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  
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Um dos relatórios que o softwareSmartPLS 2.0 produz está explicitado na figura 133. 

 

Figura 133: Valores para a estatística “t” do modelo estrutural 2 ou alternativo ajustado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Os valores da estatística “t” para os coeficientes do caminho estão explicitados na figura 133. 

 

Figura 134: Valores dos coeficientes do caminho do modelo 2 ou alternativo ajustado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Observa-se na figura 134 que os valores de “t” são maiores que 1,96 para os caminhos dos 

construtos gestão de conflitos, recompensas retorno e avaliação, são considerados 

significantes a 5% ou 0,05. Ou seja, os construtos possuem correlações de caminho aceitáveis. 

Portanto estes caminhos existem!. 

Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values)

Original 

Sample (O)
Sample Mean (M)

Standard 

Deviation 

(STDEV)

Standard 

Error 

(STERR)

T Statistics 

(|O/STERR|)

COMP_1 <- COMPROMISSO 0,527918 0,526414 0,047591 0,047591 11,092812

COMP_2 <- COMPROMISSO 0,554488 0,558171 0,048455 0,048455 11,44327

DSAMB_1 <- EFICÁCIA 0,396501 0,395094 0,038245 0,038245 10,367288

DSAMB_3 <- EFICÁCIA 0,439149 0,441074 0,033338 0,033338 13,172712

DSAMB_8 <- EFICÁCIA 0,355559 0,354558 0,03667 0,03667 9,696122

EMPD_2 <- EMPODERAMENTO 0,557058 0,561146 0,045896 0,045896 12,137306

EMPD_4 <- EMPODERAMENTO 0,537718 0,535366 0,037745 0,037745 14,246113

GESCF_2 <- GESTÃO DE CONFLITOS 0,292113 0,291712 0,014761 0,014761 19,78953

GESCF_3 <- GESTÃO DE CONFLITOS 0,297732 0,295979 0,02113 0,02113 14,09044

GESCF_4 <- GESTÃO DE CONFLITOS 0,282906 0,285034 0,015529 0,015529 18,218092

GESCF_7 <- GESTÃO DE CONFLITOS 0,289564 0,290838 0,015753 0,015753 18,381392

RECOP_1 <- RECOMPENSAS 0,290021 0,290313 0,02657 0,02657 10,915417

RECOP_2 <- RECOMPENSAS 0,205571 0,203609 0,034022 0,034022 6,042264

RECOP_3 <- RECOMPENSAS 0,217705 0,216868 0,02874 0,02874 7,57511

RECOP_4 <- RECOMPENSAS 0,183125 0,180889 0,024583 0,024583 7,449223

RECOP_5 <- RECOMPENSAS 0,345292 0,347337 0,036396 0,036396 9,487168

RETAV_1 <- RETORNO E AVALIAÇÃO 0,287364 0,28742 0,020792 0,020792 13,82065

RETAV_2 <- RETORNO E AVALIAÇÃO 0,266653 0,266077 0,020441 0,020441 13,045265

RETAV_3 <- RETORNO E AVALIAÇÃO 0,311344 0,313538 0,024961 0,024961 12,473402

RETAV_5 <- RETORNO E AVALIAÇÃO 0,275018 0,274724 0,015196 0,015196 18,097521

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

Original 

Sample (O)
Sample Mean (M)

Standard 

Deviation 

(STDEV)

Standard 

Error 

(STERR)

T Statistics 

(|O/STERR|)

COMPROMISSO -> GESTÃO DE CONFLITOS -0,086764 -0,169549 0,136216 0,136216 0,63696

EMPODERAMENTO -> GESTÃO DE CONFLITOS 0,237395 0,237502 0,1227 0,1227 1,934762

GESTÃO DE CONFLITOS -> EFICÁCIA 0,814519 0,818623 0,036779 0,036779 22,146484

RECOMPENSAS -> GESTÃO DE CONFLITOS 0,223817 0,218756 0,111694 0,111694 2,00384

RETORNO E AVALIAÇÃO -> GESTÃO DE CONFLITOS 0,468586 0,49982 0,182909 0,182909 2,561851
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Para o efeito total, os valores de “t” estão explicitados na figura 135. 

 

Figura 135: Valore de “t” para efeito total no modelo estrutural 2 ou alternativo ajustado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Com relação do construto eficácia do sistema de gestão ambiental, os valores de  são 

moderadamente elevados para os construtos empoderamento, recompensas, e retorno de 

avaliação, é baixo para o construto de compromisso e muito elevado com relação a gestão de 

conflitos, pode-se dizer que há relações causais fortes entre a gestão de conflitos e a eficácia 

do sistema de gestão ambiental e, relações entre os construtos: compromisso da gerência, 

empoderamento, recompensas e retorno e avaliação com a eficácia do sistema de gestão 

ambiental. 

 

4.2.2.1.8  Etapa 8 : indicador de ajuste do modelo - GoF 

 

O valor do GoF – Goodness of Fit, ou índice de adequação do modelo, para o modelo 

estrutural 2 ou alternativo foi de 0,706. Portanto atende o critério de Wetzels, Odekerken-

Schroder e Oppen (2009) sugerem ser adequado para as ciências sociais o valor 0,36. 

 

 

Total Effects (Mean, STDEV, T-Values)

Original 

Sample (O)
Sample Mean (M)

Standard 

Deviation 

(STDEV)

Standard 

Error 

(STERR)

T Statistics 

(|O/STERR|)

COMPROMISSO -> EFICÁCIA -0,070671 -0,077706 0,160268 0,160268 0,440955

COMPROMISSO -> GESTÃO DE CONFLITOS -0,086764 -0,095073 0,195609 0,195609 0,443559

EMPODERAMENTO -> EFICÁCIA 0,193363 0,187616 0,115026 0,115026 1,681036

EMPODERAMENTO -> GESTÃO DE CONFLITOS 0,237395 0,228575 0,138621 0,138621 1,712545

GESTÃO DE CONFLITOS -> EFICÁCIA 0,814519 0,818623 0,036779 0,036779 22,146484

RECOMPENSAS -> EFICÁCIA 0,182303 0,178229 0,095216 0,095216 1,914635

RECOMPENSAS -> GESTÃO DE CONFLITOS 0,223817 0,217274 0,114549 0,114549 1,953895

RETORNO E AVALIAÇÃO -> EFICÁCIA 0,381672 0,408752 0,150109 0,150109 2,542641

RETORNO E AVALIAÇÃO -> GESTÃO DE CONFLITOS 0,468586 0,49982 0,182909 0,182909 2,561851
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4.2.2.1.9  Etapa 9 -  avaliação da heterogeneidade não observada 

 

Aplica-se a metodologia descrita por Hair et al. (2014, p.255) para: 2, 3, 4, 5 e 6 segmentos, 

com os resultados explicitados no modelo estrutural 2 ou alternativo ajustado apresenta-se no 

apêndice 6.  

 

Os valores dos ínices de fit e % dos tamanhos dos segmentos estão explicitados nas figuras de 

136 a 145. 

 

Figura 136:  Índices de Fit do FIMIX para 2 segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

 

Figura 137: Tamanhos dos Segmentos do FIMIX para 2 segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

 

Figura 138:Índices de Fit do FIMIX para 3 segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Fit Indices

AIC 321,046

BIC 360,5669

CAIC 360,7118

EN 0,778337

Segment Sizes
Segment 1 Segment 2

% 0,14252 0,85748

Fit Indices

AIC 295,573871

BIC 356,172638

CAIC 356,394862

EN 0,830785
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Figura 139: Tamanhos dos Segmentos do FIMIX para 3 segmentos 

   

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Figura 140:Índices de Fit do FIMIX para 4 segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Figura 141: Tamanhos dos Segmentos do FIMIX para 4 segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Figura 142: Índices de Fit do FIMIX para 5 segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Figura 143: Tamanhos dos Segmentos do FIMIX para 5 segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

 

 

 

Segment 1 Segment 2 Segment 3

% 0,109884 0,786061 0,104056

Segment Sizes

Fit Indices

AIC 354,859337

BIC 436,535936

CAIC 436,835455

EN 0,642204

Segment Sizes

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4

% 0,105042 0,379221 0,442244 0,073493

Fit Indices

AIC 348,103487

BIC 450,857918

CAIC 451,234732

EN 0,702554

Segment Sizes

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5

% 0,083911 0,35 0,25724 0,148731 0,160118
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Figura 144:Índices de Fit do FIMIX para 6 segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

Figura 145: Tamanhos dos Segmentos do FIMIX para 6 segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

Consolidando os dados das figuras de 136 a 145, temos os valores explicitados na figura 146. 

 

Figura 146: Valores do FIMIX do modelo 2 ou alternativo ajustado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

A análise dos dados contempla verificar os menores valores do BIC e do CAIC, a partir destes  

observar os tamanhos relativos dos segmentos.  Os valores menores de BIC e o CAIC estão 

relacionados com 3 segmentos e os tamanhos relativos são: Seg.1 = 0,110; Seg.2 = 0,786 e 

Seg.3 = 0,104.  

 

Para uma amostra de 120 respondentes temos os segmentos amostrais explicitados na figura 

147. 

Fit Indices

AIC 265,220302

BIC 389,052565

CAIC 389,506674

EN 0,795361

Segment Sizes

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment 6

% 0,108328 0,436538 0,12145 0,048426 0,127447 0,157811

Nº SEGMENTOS AIC BIC CAIC .EN Seg. 1 Seg. 2 Seg. 3 Seg. 4 Seg. 5 Seg. 6

2 321,046 360,566907 360,711836 0,778337 0,143 0,857

3 295,5739 356,172638 356,394862 0,830785 0,110 0,786 0,104

4 354,8593 436,535936 436,835455 0,642204 0,105 0,379 0,442 0,073

5 348,1035 450,857918 451,234732 0,702554 0,084 0,350 0,257 0,149 0,160

6 265,2203 389,052565 389,506674 0,795361 0,108 0,437 0,121 0,048 0,127 0,158

INDICADORES  DE  AJUSTES TAMANHO RELATIVO DOS SEGMENTOS
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Figura 147: Tamanho dos segmentos amostrais  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Além disso, todos os valores de EN são superiores a 0,5. 

 

A existência de 3 segmentos indica que há heterogeneidade significativa não observada no 

modelo 2 ou alternativo ajustado.  

 

A heterogeneidade não se esperava encontrar, entretanto 3clusterssurgiram na análise. Na 

avaliação das variáveis categóricas,se procurou eliminar os menores clusters e, sem estes o 

modelo estrutural foi novamente analisado.Observar-se-á no item 5.4 - análise dos modelos - 

variáveis categóricas, que a eliminação destes clustersnão foi o suficiente para obter-se-se 

uma amostra mais homogênea, o que sugere a necessidade de novos estudos futuros, 

ampliando-se o numero de respondentes, permitindo que a eliminação de clusters pequenos 

ainda produza um espaço amostral significativo para se conduzir as análises. 

 

 

4.2.2.1.10  Etapa 10 -  verificação da multicolinearidade 

 

A correlação apresentada nos construtos e a alta dependência apresentada pelo construto da 

eficácia do SGA com os demais construtos analisou-se o VIF (fator de inflação da variância), 

obtendo-se o valor de 2,97 para o construto de eficácia do SGA e o valor de 2,47 para o 

construto de gestão de conflitos. Segundo o critério preconizado por Hair et al (2014, p. 125) 

tais valores não são altos o suficente ( > 5,0) para caracterizar uma multicolinearidade 

expressiva, entretanto recomenda-se que para estudos futuros seja proposto um modelo 

estrutural de segunda ordem com as variáveis independentes aglutinadas em uma variável 

latente.  

 

O modelo estrutural 2 ou alternativo ajustado mostrou um forte efeito de todos os construtos e 

uma correlação entre os construtos empoderamento, retorno e avaliação, recompensas, 

compromisso da gerência e gestão de conflitos com a eficácia do SGA. Sendo que a 

correlação entre o contruto compromisso da gerência se mostrou maior que os construtos 

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3

amostras ( n = ) 13 95 12
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empoderamento, retorno e avaliação, recompensas. Entretanto, todos eles confirmando os 

achados de Kaur (2011 a, b).  

 

Também se verificou uma forte correlação entre o construto gestão de conflitos e o construto 

eficácia do SGA. Confirmando as hipóteses teorizadas. 

 

O item 5.2 - os modelos estruturais e a figura 183 apresenta uma comparação destes dois 

modelos. 

 

 

4.3   ANÁLISES DOS MODELOS - VARIÁVEIS CATEGÓRICAS 

 

No item 4.1 – variáveis categóricas, explicitaram-se as variáveis categóricas que foram 

avaliadas na presente pesquisa. A questão que se apresentou foi se as mesmas modificariam 

os resultados obtidos nos modelos estruturais 1 ou inicial e 2 ou alternativo. 

 

Para se verificar esta possibilidade, a metodologia de avaliação para o modelo de medida e 

para a avaliação do modelo estrutural para o modelo estrutural 1 ou inicial e modelo estrutural 

2 ou alternativo foi repetida para as seguintes variáveis categóricas: 

 

- Origem do capital: nacional e internacional. Foram consideradas as duas possibilidades. 

 

- Porte da organização. Foram consideradas as organizações de médio, médio-grande e grande 

porte, pois se infere que em função da existência de uma possível maior estrutura 

organizacional, o processo de gestão ambiental estaria mais estruturado e, portanto 

apresentando um maior grau de maturidade. 

 

- Existência da certificação ISO 14001. Foram consideradas somente as organizações que 

declararam possuírem a certificação ISO14001, assim se buscou avaliar se as mesmas 

possuiriam resultados distintos.  

 

- Tempo de certificação. Foram consideradas as organizações com mais de 5 anos, pois se 

cumpriu um ciclo de certificação mais dois anos, entrando em um segundo ciclo, inferindo-se 
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que o sistema de gestão ambiental apresenta uma estruturação robusta o suficiente para que as 

boas práticas traduzam resultados diferenciados e consistentes. 

 

- Setor de atuação da organização. Foram considerados os 8 setores que representaram 81% 

das organizações declaradas. Pois, havendo uma concentração dos respondentes nestes 

setores, poder-se-ia supor que seus resultados seriam distintos quando comparados 

globalmente. 

 

- Nível hierárquico dos respondentes. Foram considerados os respondentes com nível 

hierárquico de supervisão / coordenação ou superior, representando 77% dos respondentes. 

Buscou-se encontrar resultados distintos neste segmento hierárquico em função de uma maior 

atuação dos profissionais na implantação, manutenção e melhorias do sistema de gestão 

ambiental. 

 

A fundamentação teórica para a escolha das variáveis categoricas explicitadas encontra-se na 

figura 148. 

 

Figura 148: Fundamentação teórica das variáveis moderadoras 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Hipoteses da variável categórica Fundamentação Teórica

Origem do capital
Schmidheiny (1992); Donaire 

(1999) 

Porte da organização
Llerena (1996); Campos e Pol 

(2010) 

Existência da certificação ISO 14001

Potoski e Prakash (2005, 2013); 

Babakri, Bennett e Rao (2004); 

Link  (2006)

Tempo de certificação Yin e Schmeidler (2009) 

Setor de atuação da organização. 

Kaur (2011a,b); Govindarajulu e 

Daily (2004); Dechant e Altman 

(1994);Strachan, Sinclair e Lal 

(2003) 

Nível hierárquico dos respondentes

Kaur (2011a,b); Daily, Bishop e 

Steiner (2003, 2007); Daily e 

Huang (2001); Kitazawa e 

Sarkis (2000); O'heocha (2000); 

Rezaee e Elam (2000); 

Strachan, Sinclair e Lal (2003); 

Wee e Quazi (2005); Zutshi e 

Sohal (2004); Chin e Pun (1999) 
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Por efeito de simplificação na apresentação da presente pesquisa, não serão repetidos os 

passos metodológicos anteriores. Somente serão explicitados os resultados finais obtidos para 

dos parâmetros: AVE, CC, R2, AC, CV-Red (Q2) , CV-Com (f2) e critério de Fornell-Larcker, 

que estão explicitados nas figuras 149 a 162.      

 

Figura 149: Valores dos parâmetros: AVE, CC, R2, AC, CV-Red , CV-Com e critério de 

Fornell-Larcker para a variável categórica capital nacional para o modelo 1 ou 

inicial 

 

Fonte: Elaborado pelo autorextraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL

NACIONAL
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha
Communality Redundancy

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,715935 0,760710  0,839875 0,715934505  0,528122 0,528122

EFICÁCIA 0,594657 0,866339 0,773361 0,846699 0,594657278 0,272597325 0,453804 0,452801

EMPODERAMENTO 0,672169 0,825915  0,762498 0,672168998  0,399805 0,399805

G CONFLITOS 0,632832 0,904929  0,901264 0,632831843  0,523176 0,523176

RECOMPENSAS 0,691800 0,858765  0,874854 0,691800038  0,400696 0,420696

RETORNO 0,579496 0,894585  0,976771 0,793996418   0,602587 0,612587

comprometim

ento
eficacia

empodera

mento

gestão 

conflitos
recompensas

retorno e 

avaliação

comprometimento 0,83828  

eficacia 0,52986 0,61998

empoderamento 0,85082 0,62744 0,83916

gestão conflitos 0,81229 0,57513 0,85070 0,72722

recompensas 0,65784 0,61651 0,66133 0,66425 0,79063
retorno e 

avaliação
0,68440 0,63223 0,72387 0,77822 0,79392 0,82422

CRITERIO DE FORNELL-LARCKER

Modelo 1
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Figura 150:  Valores dos parãmetros: AVE, CC, R2, AC, CV-Red, CV-Com e critério de 

Fornell-Larcker para a variável categórica capital nacional para o modelo 2 ou 

alternativo 

 

Fonte: Elaborado pelo autorextraído do softwareSmartPLS 2.0 

Figura 151: Valores dos parâmetros: AVE, CC, R2, AC, CV-Red, CV-Com e critério de 

Fornell-Larcker para a variável categórica capital internacional para o modelo 1 

ou inicial 

 

Fonte: Elaborado pelo autorextraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

CAPITAL

NACIONAL
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha
Communality Redundancy

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,673347 0,715460  0,803967 0,673347  0,456706 0,446706

EFICÁCIA 0,559284 0,814805 0,625148 0,770385 0,559284 0,256382 0,426809 0,385866

EMPODERAMENTO 0,632185 0,776786 0,811193 0,632185 0,376023 0,376023

G CONFLITOS 0,595188 0,907531 0,587653 0,858349 0,595188 -0,197652 0,412055 0,492055

RECOMPENSAS 0,650649 0,807681 0,853502 0,650649 0,470912 0,470912

RETORNO 0,545025 0,841371 0,918668 0,746766 0,613768 0,613768

comprometimento eficacia empoderamento
gestão 

conflitos
recompensas

retorno e 

avaliação

comprometimento 0,876021

eficacia 0,553718 0,647894

empoderamento 0,889119 0,655684 0,876940

gestão conflitos 0,848859 0,601023 0,888991 0,759954

recompensas 0,687454 0,644266 0,691100 0,694157 0,826227

retorno e avaliação 0,715205 0,660688 0,756454 0,813252 0,829660 0,861325

Modelo 2

CRITERIO DE FORNELL-LARCKER

CAPITAL

INTERNACIONAL
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha
Communality Redundancy

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,744536 0,82953  0,814562 0,795364  0,487004369 0,491436158

EFICÁCIA 0,738569 0,851238 0,688575 0,725943 0,734869 0,143292 0,418472603 0,421347616

EMPODERAMENTO 0,814451 0,804397 0,705612 0,813414 0,368678431 0,372033442

G CONFLITOS 0,763215 0,816184  0,777691 0,783218  0,48244409 0,48683438

RECOMPENSAS 0,683744 0,795287 0,752145 0,6931344 0,461713661 0,465915302

RETORNO 0,710421 0,863219 0,807523 0,7421042 0,601779797 0,607256054

comprometimento eficacia empoderamento
gestão 

conflitos
recompensas

retorno e 

avaliação

comprometimento 0,859826

eficacia 0,721440 0,853058

empoderamento 0,724859 0,661190 0,933131

gestão conflitos 0,712919 0,873986 0,764241 0,867517

recompensas 0,778014 0,695907 0,692855 0,726890 0,757158

retorno e avaliação 0,878833 0,631845 0,752749 0,766537 0,789746 0,891198

Modelo 1

CRITERIO DE FORNELL-LARCKER
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Figura 152:Valores dos parâmetros: AVE, CC, R2, AC, CV-Red , CV-Com e critério de 

Fornell-Larcker para a variável categórica capital internacional para o modelo 2 

ou alternativo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autorextraído do softwareSmartPLS 2.0 

Figura 153:  Valores dos parâmetros: AVE, CC, R2, AC, CV-Red , CV-Com e critério de 

Fornell-Larcker para a variável categórica porte da organização para o modelo 1 

ou inicial 

 

Fonte: Elaborado pelo autorextraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

CAPITAL

INTERNACIONAL
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha
Communality Redundancy

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,794266 0,919683  0,802594 0,794266398  0,448657 0,453343

EFICÁCIA 0,703838 0,862475 0,606386 0,781985 0,743838085 0,040553958 0,385522 0,388687

EMPODERAMENTO 0,832990 0,908279  0,800072 0,832989885  0,339648 0,343195

G CONFLITOS 0,731169 0,914919 0,586696 0,876701 0,731168593 0,056334151 0,444456 0,449098

RECOMPENSAS 0,630473 0,894053  0,854664 0,630472745  0,425358 0,429800

RETORNO 0,747440 0,936259  0,909564 0,788744029  0,554395 0,560185

comprometimento eficacia empoderamento
gestão 

conflitos
recompensas

retorno e 

avaliação

comprometimento 0,888960

eficacia 0,619447 0,860277

empoderamento 0,627817 0,559405 0,910372

gestão conflitos 0,698943 0,835168 0,661864 0,852919

recompensas 0,720645 0,652815 0,657722 0,724864 0,792013  

retorno e 

avaliação
0,874913 0,676537 0,697844 0,785227 0,719345 0,885864

Modelo 2

CRITERIO DE FORNELL-LARCKER

PORTE AVE
Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha
Communality Redundancy

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,795863 0,921197  0,871462 0,795863  0,482134325 0,486521796

EFICÁCIA 0,644858 0,897482 0,707858 0,829343 0,744858 0,037351 0,414287877 0,41713414

EMPODERAMENTO 0,833086 0,90888 0,803381 0,833086 0,364991647 0,368313108

G CONFLITOS 0,702177 0,916183  0,877913 0,732177  0,477619649 0,481966036

RECOMPENSAS 0,629096 0,894283 0,855845 0,629096 0,457096524 0,461256149

RETORNO 0,789484 0,937435 0,910821 0,789484 0,595761999 0,601183493

comprometimento eficacia
empoder

amento

gestão 

conflitos
recompensas

retorno e 

avaliação

comprometimento 0,892112

eficacia 0,619832 0,863052

empoderamento 0,634685 0,561850 0,912735

gestão conflitos 0,698914 0,837658 0,664466 0,855673

recompensas 0,721718 0,663925 0,670465 0,734037 0,793156

retorno e 

avaliação
0,872858 0,680795 0,704567 0,789907 0,727054 0,888529

Modelo 1

CRITERIO DE FORNELL-LARCKER
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Figura 154: Valores dos parâmetros: AVE, CC, R2, AC, CV-Red , CV-Com e critério de 

Fornell-Larcker para a variável categórica porte da organização para o modelo 2 

ou alternativo 

 

Fonte: Elaborado pelo autorextraído do softwareSmartPLS 2.0 

Figura 155:  Valores dos parâmetros: AVE, CC, R2, AC, CV-Red , CV-Com e critério de 

Fornell-Larcker para a variável categórica certificação na ISO 14001 para o 

modelo 1 ou inicial. 

 

Fonte: Elaborado pelo autorextraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

PORTE AVE
Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha
Communality Redundancy

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,667848 0,90897  0,73484 0,667848 0,45802761 0,46219571

EFICÁCIA 0,682331 0,865572 0,656791 0,767374 0,682331 0,445147 0,39357348 0,39627743

EMPODERAMENTO 0,709054 0,935951 0,817805 0,709054  0,34674206 0,34989745

G CONFLITOS 0,67114 0,910652 0,587312 0,87839 0,67114 0,567212 0,45373867 0,45786773

RECOMPENSAS 0,639695 0,89858 0,86292 0,639695 0,4342417 0,43819334

RETORNO 0,73896 0,933649 0,910195 0,73896 0,5659739 0,57112432

comprometimento eficacia empoderamento
gestão 

conflitos
recompensas

retorno e 

avaliação

comprometimento 0,798765

eficacia 0,508439 0,624564

empoderamento 0,852644 0,634546 0,776784

gestão conflitos 0,805059 0,581778 0,85694 0,764532

recompensas 0,706706 0,631379 0,669542 0,668915 0,798996

retorno e 

avaliação
0,733735 0,638426 0,730647 0,787406 0,806597 0,865324

Modelo 2

CRITERIO DE FORNELL-LARCKER

ISO 14001 AVE
Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha
Communality Redundancy

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,650850 0,691555 0,854432 0,65084955 0,480110 0,480110

EFICÁCIA 0,540598 0,787581 0,767578 0,860635 0,540597525 0,24781575 0,412549 0,411637

EMPODERAMENTO 0,611063 0,750832 0,784089 0,611062725 0,363460 0,363460

G CONFLITOS 0,575302 0,877208 0,829669 0,575301675 0,475615 0,475615

RECOMPENSAS 0,628909 0,780695 0,844317 0,628909125 0,455178 0,455178

RETORNO 0,526815 0,813259 0,887973 0,721814925 0,593261 0,593261

comprometimento eficacia empoderamento
gestão 

conflitos
recompensas

retorno e 

avaliação

comprometimento 0,846751

eficacia 0,535217 0,626247

empoderamento 0,859412 0,633776 0,84764

gestão conflitos 0,820497 0,580942 0,859288 0,734562

recompensas 0,664485 0,62274 0,668009 0,670964 0,798621

retorno e 

avaliação
0,691309 0,638613 0,731179 0,78608 0,801939 0,832546

Modelo 1

CRITERIO DE FORNELL-LARCKER
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Figura 156: Valores dos parâmetros: AVE, CC, R2, AC, CV-Red , CV-Com e critério de 

Fornell-Larcker para a variável categórica certificação na ISO 14001 para o 

modelo 2 ou alternativo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autorextraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

Figura 157: Valores dos parâmetros: AVE, CC, R2, AC, CV-Red , CV-Com e critério de 

Fornell-Larcker para a variável categórica tempo de certificação para o modelo 1 

ou inicial. 

 

Fonte: Elaborado pelo autorextraído do softwareSmartPLS 2.0 

ISO 14001 AVE
Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha
Communality Redundancy

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,664200 0,705741  0,810820 0,663199003 0,491436 0,491436

EFICÁCIA 0,551687 0,803736 0,613939 0,774068 0,550855017 0,2668785 0,422281 0,421348

EMPODERAMENTO 0,623597 0,766234 0,799369 0,622657249 0,372033 0,372033

G CONFLITOS 0,587103 0,895202 0,557833 0,845837 0,586217656 0,134527 0,486834 0,486834

RECOMPENSAS 0,641810 0,796709 0,860770 0,640842273 0,465915 0,465915

RETORNO 0,537621 0,829941 0,905278 0,735510901 0,607256 0,607256

comprometimento eficacia empoderamento
gestão 

conflitos
recompensas

retorno e 

avaliação

comprometimento 0,8076892

eficacia 0,50747 0,612345

empoderamento 0,852824 0,634883 0,812678

gestão conflitos 0,781744 0,537515 0,85335 0,660345

recompensas 0,705643 0,631427 0,669747 0,564254 0,743487

retorno e 

avaliação
0,713431 0,6352 0,728211 0,660458 0,752181 0,894521

Modelo 2

CRITERIO DE FORNELL-LARCKER

TEMPO

CERTIFICAÇÃO
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha
Communality Redundancy

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,715935 0,760710  0,839875 0,715934505  0,528122 0,528122

EFICÁCIA 0,594657 0,866339 0,733610 0,846699 0,594657278 0,272597325 0,453804 0,452801

EMPODERAMENTO 0,672169 0,825915  0,862498 0,672168998  0,399805 0,399805

G CONFLITOS 0,632832 0,964929  0,912636 0,632831843  0,523176 0,523176

RECOMPENSAS 0,691800 0,858765  0,828749 0,691800038  0,500696 0,500696

RETORNO 0,579496 0,894585  0,907677 0,793996418   0,652587 0,652587

comprometimento eficacia empoderamento
gestão 

conflitos
recompensas

retorno e 

avaliação

comprometimento 0,83828349  

eficacia 0,52986483 0,61998453

empoderamento 0,85081788 0,62743824 0,8391636

gestão conflitos 0,81229203 0,57513258 0,85069512 0,72721638

recompensas 0,65784015 0,6165126 0,66132891 0,66425436 0,79063479

retorno e avaliação 0,68439591 0,63222687 0,72386721 0,7782192 0,79391961 0,82422054

Modelo 1

CRITERIO DE FORNELL-LARCKER
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Figura 158: Valores dos parâmetros: AVE, CC, R2, AC, CV-Red , CV-Com e critério de 

Fornell-Larcker para a variável categórica tempo de certificação para o modelo 2 

ou alternativo 

 

Fonte: Elaborado pelo autorextraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

Figura 159: Valores dos parâmetros: AVE, CC, R2, AC, CV-Red , CV-Com e critério de 

Fornell-Larcker para a variável categórica setores de atuação da organização 

para o modelo 1 ou inicial 

 

Fonte: Elaborado pelo autorextraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

TEMPO

CERTIFICAÇÃO
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha
Communality Redundancy

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,673347466 0,715459801  0,839666337 0,673347466  0,496706454 0,416706454

EFICÁCIA 0,55928436 0,814804924 0,62514816 0,77038501 0,55928436 0,256381997 0,4268094 0,425866263

EMPODERAMENTO 0,63218533 0,776785906 0,81119276 0,63218533 0,37602323 0,37602323

G CONFLITOS 0,595188128 0,90753094 0,5543265 0,858348608 0,595188128 0,342156 0,402055325 0,492055325

RECOMPENSAS 0,650648627 0,807681465 0,835023506 0,650648627 0,409119051 0,470911905

RETORNO 0,545025337 0,841371131 0,818668028 0,746765902 0,603768434 0,613768434

comprometimento eficacia empoderamento
gestão 

conflitos
recompensas

retorno e 

avaliação

comprometimento 0,876020642

eficacia 0,553717846 0,64789448

empoderamento 0,889119295 0,655683735 0,876940372

gestão conflitos 0,84885912 0,601023422 0,888991008 0,759953605

recompensas 0,687454253 0,644266254 0,691100067 0,694157213 0,826226932

retorno e avaliação 0,715205478 0,660687936 0,756453664 0,813252427 0,829659625 0,861324618

Modelo 2

CRITERIO DE FORNELL-LARCKER

SETORES AVE
Composite 

Reliability
R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,659451 0,701031  0,846523 0,7134505  0,528122 0,528122

EFICÁCIA 0,545728 0,868688 0,771025 0,806990 0,59472775 0,272597325 0,453804 0,452801

EMPODERAMENTO 0,672998 0,855096  0,762498 0,67689975  0,399805 0,399805

G CONFLITOS 0,631843 0,864929  0,806364 0,6328425  0,523176 0,523176

RECOMPENSAS 0,600038 0,886469  0,827485 0,69000375  0,500696 0,500696

RETORNO 0,579418 0,855851  0,777708 0,79964175   0,652587 0,652587

comprometimento eficacia empoderamento gestão conflitos recompensas
retorno e 

avaliação

comprometimento 0,829062372  

eficacia 0,524036317 0,6131647

empoderamento 0,841458883 0,620536419 0,8299328

gestão conflitos 0,803356818 0,568806122 0,841337474 0,719217

recompensas 0,650603908 0,609730961 0,654054292 0,656947562 0,781937807  

retorno e 

avaliação
0,676867555 0,625272374 0,715904671 0,769658789 0,785186494 0,815154114

Modelo 1

CRITERIO DE FORNELL-LARCKER
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Figura 160: Valores dos parâmetros: AVE, CC, R2, AC, CV-Red , CV-Com e critério de 

Fornell-Larcker para a variável categórica setores de atuação da organização 

para o modelo 2 ou alternativo 

 

Fonte: Elaborado pelo autorextraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

Figura 161: Valores dos parâmetros: AVE, CC, R2, AC, CV-Red , CV-Com e critério de 

Fornell-Larcker para a variável categórica nível hierarquico para o modelo 1 ou 

inicial 

 

Fonte: Elaborado pelo autorextraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

 SETORES AVE
Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha
Communality Redundancy

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,604576 0,642388  0,793684 0,60457647  0,445976 0,445976

EFICÁCIA 0,502163 0,731586 0,640873 0,799447 0,50216297 0,230196935 0,383218 0,382371

EMPODERAMENTO 0,567618 0,697450  0,728343 0,567618346  0,337619 0,337619

G CONFLITOS 0,534400 0,814842 0,587498 0,770683 0,534399779 0,307210581 0,441800 0,441800

RECOMPENSAS 0,584196 0,725191  0,784289 0,584195931  0,422816 0,422816

RETORNO 0,489360 0,755439  0,824842 0,67049646  0,551082 0,551082

comprometimento eficacia empoderamento
gestão 

conflitos
recompensas

retorno e 

avaliação

comprometimento 0,785790516

eficacia 0,496684908 0,581161349  

empoderamento 0,797540007 0,58814831 0,786615514

gestão conflitos 0,76142663 0,53911801 0,797424934 0,681678383

recompensas 0,616646465 0,577906829 0,61991676 0,62265902 0,741125558  

retorno e avaliação 0,641539314 0,592637078 0,678538937 0,729487427 0,744204684 0,772608182

Modelo 2

CRITERIO DE FORNELL-LARCKER

NIVEL

HIERARQUICO
AVE

Composite 

Reliability
R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,70831807 0,81986533  0,77560118 0,70831807  0,42909955 0,433004399

EFICÁCIA 0,66292362 0,79875898 0,62999362 0,73811527 0,66292362 0,03324239 0,368716211 0,371249384

EMPODERAMENTO 0,74144654 0,8089032 0,71500909 0,74144654 0,324842566 0,327798666

G CONFLITOS 0,65163753 0,81540287 0,78134257 0,65163753 0,425081488 0,428949772

RECOMPENSAS 0,55989544 0,79591187 0,76170205 0,55989544 0,406815907 0,410517973

RETORNO 0,70264076 0,83431715 0,81063069 0,70264076 0,530228179 0,535053309

comprometimento eficacia empoderamento gestão conflitos recompensas
retorno e 

avaliação

comprometimento 0,789978585

eficacia 0,502846171 0,617693796  

empoderamento 0,843264916 0,627565994 0,768239376

gestão conflitos 0,796203351 0,575378442 0,84751366 0,756122148

recompensas 0,698932234 0,624433831 0,662177038 0,661556935 0,790207044

retorno e 

avaliação
0,725663915 0,631403314 0,722609883 0,778744534 0,797724433 0,855805436

Modelo 1

CRITERIO DE FORNELL-LARCKER
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Figura 162:  Valores dos parâmetros: AVE, CC, R2, AC, CV-Red , CV-Com e critério de 

Fornell-Larcker para a variável categórica nível hierarquico para o modelo 2 ou 

alternativo 

 

Fonte: Elaborado pelo autorextraído do softwareSmartPLS 2.0 

 

Apresenta-se no apêndice 7 os dados comparativos dos resultados explicitados nas figuras de 

149 a 162 com os respectivos modelos estruturais ajustados. 

 

Depreende-se dos resultados apresentados no apêndice7 que as variáveis categóricas não 

promoveram diferença nos parâmetros para os modelos de medida. Tais resultados podem 

promover as seguintes interpretações: 

 

- A origem do capital controlador das organizações não exerce influência na eficácia do 

sistema de gestão ambiental, o que representa tanto em organizações nacionais quanto 

internacionais o mesmo grau de importância na implantação do sistema de gestão ambiental. 

E, neste aspecto um vetor que pode promover esta equidade é a legislação a ser atendida. 

 

- O porte das organizações também não demonstrou desempenho diferenciado, ou seja, não 

significa que por ser de porte médio, médio-grande e grande as organizações apresentam um 

desempenho superior em seu sistema de gestão ambiental, o que também pode ser explicado 

pela necessidade primária no cumprimento das obrigações que as legislações federais, 

NIVEL

HIERARQUICO
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha
Communality Redundancy

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,712161447 0,824613552  0,78029888 0,712161447  0,402278439 0,406479751

EFICÁCIA 0,666946012 0,803600525 0,633365283 0,742585924 0,666946012 0,036361812 0,345669394 0,348507678

EMPODERAMENTO 0,746882008 0,814388191  0,719339793 0,746882008  0,304538097 0,30771863

G CONFLITOS 0,655586192 0,820341643 0,615710867 0,786075045 0,655586192 0,050510774 0,398511528 0,4026735

RECOMPENSAS 0,565299481 0,801632457  0,766315565 0,565299481  0,381387647 0,385370781

RETORNO 0,707209937 0,83947614  0,815540559 0,707209937  0,497085966 0,502277429

comprometimento eficacia empoderamento
gestão 

conflitos
recompensas

retorno e 

avaliação

comprometimento 0,785790516

eficacia 0,496684908 0,581161349  

empoderamento 0,797540007 0,58814831 0,786615514

gestão conflitos 0,76142663 0,53911801 0,797424934 0,681678383

recompensas 0,616646465 0,577906829 0,61991676 0,62265902 0,741125558  

retorno e avaliação 0,641539314 0,592637078 0,678538937 0,729487427 0,744204684 0,772608182

Modelo 2

CRITERIO DE FORNELL-LARCKER
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estaduais e municipais lhes impõem, sejam porque interpretam a existência de um sistema de 

gestão ambiental como mais uma rotina, como tantas outras, a ser cumprida.  

 

- Quanto à existência da certificação na ISO 14001, as empresas que as possuem não 

demonstraram possuir um desempenho diferenciado em relação àquelas que não a possuem. 

Uma possível inferência sobre este fato é que a certificação ainda está sendo tratada em seus 

aspectos burocráticos de controles, do que efetivamente como uma ferramenta de mudanças 

na organização. 

 

- O maior tempo de certificação igualmente não apresentou resultados distintos, as 

organizações com mais de 5 anos, que cumpriram um ciclo de certificação mais dois anos, 

entrando em um segundo ciclo, não explicitaram ser isso um elemento diferenciador  para os 

resultados ou mudança de cultura organizacional. O que poderia reforçar a interpretação de 

que a certificação ISO14001 está cumprindo apenas um papel controlador ao invés de 

precursor de mudanças na cultura e valores organizacionais em relação ao meio ambiente. 

 

- O setor de atuação das organizações igualmente não se mostrou discricionário, inferindo-se 

que o tratamento dado aos sistemas de gestão ambiental é isonômico qualquer que seja o setor 

de organização das organizações, fato este que também poderia ser explicado pelas razões 

explicitadas anteriormente de que os SGAs são vistos como mais uma obrigação a ser 

cumprida do que como vetor de mudanças organizacionais. 

 

- A análise dos resultados das amostras concentradas em um nível hierárquico mínimo, no 

caso, de supervisão / coordenação ou superior, também não demonstrou diferenças 

significativas em relação aos resultados globais, possivelmente porque as lideranças 

interpretam a existência dos sistemas de gestão como mais uma rotina a ser seguida, do que 

como elemento estratégico e tático para as suas operações. 

 

 

4.4  VARIÁVEIS MODERADORAS 

 

O estudo das variáveis moderadoras, no presente estudo, possui caracter exploratório. 
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Variáveis moderadoras são variáveis que afetam a direção e/ou a maginitude das relações 

entre uma variável latente exógena e uma variável latente endógena (Hair et al. 2014, p.279). 

 

Com a conclusão das etapas das avaliações do modelo de medida do modelo estrutural, foram 

estudas a existência de variáveis moderadoras. No modelo estrutural 1 ou inicial se 

considerou como variável preditora o construto de gestão de conflitos e como variáveis 

moderadoras os demais construtos, conforme explicitado na figura 163. Nesta configuração 

temos o construto de eficácia do sistema de gestão ambiental como variável dependente, o 

construto gestão de conflitos como a variável independente e os demais construtos como as 

variáveis moderadoras. Estas configurações foram tratadas separadamente. 

 

Figura 163: Estudo das variáveis moderadoras 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A metodologia utilizada na realização dos estudos de variáveis moderadoras é a preconizada 

por Hair et al. (2014, p 268).  Foi realizada pelo softwareSmartPLS 2.0, conforme explicitado 

na figura 164. 

 

Figura 164: Tela do softwareSmartPLS 2.0, para a criação dos cenários das variáveis 

moderadoras. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

MODERADORA PREDITORA

Empoderamento Gestão de conflitos

Retorno e Avaliação Gestão de conflitos

Recompensas Gestão de conflitos

Compromisso da gerência Gestão de conflitos

Modelos Estruturais 1 ou inicial
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A figura 165 mostra o modelo estrutural 1 ou inicial com a variável preditora o construto 

gestão de conflitos e como variável a moderadora o construto compromisso da gerência.  

 

Figura 165: Modelo 1 ou inicial com variável moderadora compromisso da gerência e 

preditora o construto gestão de conflitos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

A figura 166 mostra o resultado o modelo estrutural 1 ou inicial com a variável preditora o 

construto gestão de conflitos e como variável a moderadora o construto compromisso da 

gerência, com a aplicação do PLS. 
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Figura 166: Modelo 1 ou inicial com variável moderadora compromisso da gerência e 

variável preditora a gestão de conflitos com os valores dos parâmetros do PLS 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

A metodologia MEE preconiza que todos os 8 passos da avaliação do modelo devem ser 

seguidos.  

 

A configuração com a variável moderadora compromisso da gerência não mostrou a relação 

de moderação no modelo estrutural 1 ou inicial, pois se alcançou o ajuste final do modelo 

estrutural explicitado na figura 166, sem que o critério de Fornell-Larcker tivesse sido 

atendido. 

 

A figura 167 explicita a configuração final do modelo ajustado. 
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Figura 167: Configuração final do modelo 1 ou inicial ajustado com a variável moderadora 

compromisso da gerência e a variável preditora gestão de conflitos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

A figura 168 explicita os valores dos parâmetros estatisticos do modelo ajustado da figura 167 

e os valores encontrados no critério de Fornell-Larcker. 

 

Figura 168: Parâmetros estatisticos e critério de Fornell-Larcker do modelo estrutural 1 ou 

inicial com variável moderadora compromisso da gerência  

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

AVE
Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha
Communality Redundancy

COMPROMISSO 1 1 1 1

EFICÁCIA 0,82223 0,902421 0,593601 0,784968 0,82223 0,366146

EMPODERAMENTO 0,750868 0,856915 0,686852 0,750869

G CONFLITOS 0,784222 0,915925 0,862389 0,784222

G CONFLITOS * 

COMPROMISSO
0,935547 0,977551 0,965555 0,935547

RECOMPENSAS 0,628007 0,893932 0,854149 0,628007

RETORNO 0,708981 0,923881 0,89625 0,708981

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO G CONFLITOS
G CONFLITOS * 

COMPROMISSO
RECOMPENSAS RETORNO

COMPROMISSO 1

EFICÁCIA 0,724935 0,906768989

EMPODERAMENTO 0,692854 0,575426 0,866526399

G CONFLITOS 0,837767 0,734124 0,728229 0,885563098

G CONFLITOS * 

COMPROMISSO
0,950204 0,739537 0,72542 0,935001 0,967236786

RECOMPENSAS 0,611974 0,599568 0,586898 0,683256 0,641802 0,792468927

RETORNO 0,626454 0,581248 0,634358 0,726947 0,680175 0,788725 0,84201

CRITERIO DE FORNELL-LARCKER
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A configuração com a variável moderadora empoderamento não mostrou a relação de 

moderação no modelo estrutural 1 ou inicial, pois se alcançou o ajuste final do modelo 

estrutural explicitado na figura 169, sem que o critério de Fornell-Larcker tivesse sido 

atendido. 

 

A figura 169 explicita a configuração final do modelo ajustado, tendo como variável 

moderadora empoderamento. 

 

Figura 169: Configuração final do modelo 1 ou inicial ajustado com a variável moderadora o 

empoderamento e a variável preditora gestão de conflitos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

A figura 170 explicita os valores dos parâmetros estatisticos do modelo ajustado da figura 169 

e os valores encontrados no critério de Fornell-Larcker. 
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Figura 170: Parâmetros estatisticos e critério de Fornell-Larcker do modelo estrutural 1 ou 

inicial com variável moderadora o empoderamento  

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

A configuração com a variável moderadora retorno e avaliação não mostrou a relação de 

moderação no modelo estrutural 1 ou inicial, pois se alcançou o ajuste final do modelo 

estrutural explicitado na figura 171, sem que o critério de Fornell-Larcker tivesse sido 

atendido. 

 

A figura 171 explicita a configuração final do modelo ajustado, tendo como variável 

moderadora retorno e avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVE
Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha
Communality Redundancy

COMPROMISSO 0,81242 0,896486 0,769838 0,81242

EFICÁCIA 0,845202 0,916103 0,784377 0,817202 0,845202 0,468576

EMPODERAMENTO 1 1 1 1

G CONFLITOS 0,694629 0,93162 0,912157 0,694629

G CONFLITOS * 

EMPODERAMENTO
0,840497 0,969335 0,96206 0,840497

RECOMPENSAS 0,624425 0,892367 0,853954 0,624424

RETORNO 0,730955 0,931109 0,906458 0,730955

COMPRO

MISSO
EFICÁCIA

EMPODE

RAMENT

O

G 

CONFLITOS

G CONFLITOS 

* 

EMPODERAM

ENTO

RECOMPENS

AS
RETORNO

COMPROMISSO 0,901343

EFICÁCIA 0,849671 0,919349

EMPODERAMENTO 0,750500 0,683252 1,000000

G CONFLITOS 0,870712 0,854510 0,732187 0,833444

G CONFLITOS * 

EMPODERAMENTO
0,874276 0,829162 0,899836 0,938070 0,916786

RECOMPENSAS 0,623366 0,682984 0,541985 0,740468 0,690644 0,790206

RETORNO 0,704701 0,719897 0,578087 0,816329 0,764572 0,787642 0,854959

CRITERIO DE FORNELL-LARCKER
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Figura 171: Configuração final do modelo 1 ou inicial ajustado com a variável moderadora 

retorno e avaliação e a variável preditora gestão de conflitos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

A figura 172 explicita os valores dos parâmetros estatisticos do modelo ajustado da figura 171 

e os valores encontrados no critério de Fornell-Larcker. 

 

Figura 172: Parâmetros estatisticos e critério de Fornell-Larcker do modelo estrutural 1 ou 

inicial com variável moderadora retorno e avaliação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

AVE
Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha
Communality Redundancy

COMPROMISSO 1 1 1 1

EFICÁCIA 0,737187 0,848705 0,678455 0,643647 0,737187 -0,161603

EMPODERAMENTO 0,758531 0,862425 0,68806 0,758531

G CONFLITOS 0,719666 0,927669 0,902781 0,719666

G CONFLITOS * 

RETORNO
0,884141 0,974458 0,967226 0,884141

RECOMPENSAS 0,610827 0,886051 0,852115 0,610827

RETORNO 1 1 1 1

COMPRO

MISSO
EFICÁCIA

EMPODERA

MENTO

G 

CONFLITOS

G CONFLITOS * 

RETORNO

RECOMPENS

AS
RETORNO

COMPROMISSO 1

EFICÁCIA 0,511527 0,858595947

EMPODERAMENTO 0,546255 0,68435 0,87093685

G CONFLITOS 0,68515 0,765115 0,780674 0,848331303

G CONFLITOS * 

RETORNO
0,806763 0,69797 0,726048 0,890707 0,940287722

RECOMPENSAS 0,700965 0,5388 0,641732 0,746756 0,749572 0,781554221

RETORNO 0,797675 0,618173 0,565829 0,668943 0,897037 0,607426 1

CRITERIO DE FORNELL-LARCKER
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A configuração com a variável moderadora recompensas não mostrou a relação de moderação 

no modelo estrutural 1 ou inicial, pois se alcançou o ajuste final do modelo estrutural 

explicitado na figura 173, sem que o critério de Fornell-Larcker tivesse sido atendido. 

 

A figura 173 explicita a configuração final do modelo ajustado, tendo como variável 

moderadora recompensa. 

 

Figura 173: Configuração final do modelo 1 ou inicial ajustado com a variável moderadora 

recompensas e a variável preditora gestão de conflitos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

A figura 174 explicita os valores dos parâmetros estatisticos do modelo ajustado da figura 173 

e os valores encontrados no critério de Fornell-Larcker. 
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Figura 174: Parâmetros estatisticos e critério de Fornell-Larcker do modelo estrutural 1 ou 

inicial com variável moderadora recompensas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

 

Quanto a avaliação das variáveis moderadoras, para o modelo estrutural 2 ou alternativo o 

construto de gestão de conflitos foi considerado a variável dependente, se considerou como 

variável preditora o construto de compromisso da gerência e como variáveis moderadoras os 

demais construtos, conforme explicitado na figura 175. Estas configurações foram tratadas 

separadamente. 

 

Figura 175: Estudo das variáveis moderadoras do modelo estrutural 2 ou alternativo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A configuração com a variável moderadora empoderamento não mostrou a relação de 

moderação no modelo estrutural 2 ou alternativo, pois se alcançou o ajuste final do modelo 

AVE
Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha
Communality Redundancy

COMPROMISSO 0,806129 0,892642 0,76025 0,806129

EFICÁCIA 0,760833 0,905064 0,794524 0,84254 0,760833 0,432825

EMPODERAMENTO 0,750565 0,856932 0,680979 0,750565

G CONFLITOS 0,696769 0,919867 0,891348 0,696769

G CONFLITOS * 

RECOMPENSAS
0,909599 0,980508 0,975128 0,909599

RECOMPENSAS 1 1 1 1

RETORNO 0,795405 0,939532 0,914092 0,795405

COMPROMISSO EFICÁCIA EMPODERAMENTO G CONFLITOS

G CONFLITOS 

* 

RECOMPENSAS

RECOMPENSAS RETORNO

COMPROMISSO 0,897846869

EFICÁCIA 0,84715 0,872257416

EMPODERAMENTO 0,728947 0,717378 0,866351545

G CONFLITOS 0,84956 0,844249 0,754319 0,834726901

G CONFLITOS * 

RECOMPENSAS
0,728852 0,786566 0,658953 0,86619 0,953728997

RECOMPENSAS 0,638528 0,72655 0,593651 0,773936 0,958729 1

RETORNO 0,718906 0,681479 0,651825 0,765727 0,751157 0,675581 0,891855

CRITERIO DE FORNELL-LARCKER

MODERADORA PREDITORA

Empoderamento Compromisso da gerência

Retorno e Avaliação Compromisso da gerência

Recompensas Compromisso da gerência

Modelos Estruturais 2 ou alternativo
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estrutural explicitado na figura 176, sem que o critério de Fornell-Larcker tivesse sido 

atendido. 

 

Figura 176: Configuração final do modelo 2 ou alternativo ajustado com a variável 

moderadora empoderamento e a variável preditora compromisso da gerência 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

A figura 177 explicita os valores dos parâmetros estatisticos do modelo ajustado da figura 176 

e os valores encontrados no critério de Fornell-Larcker. 
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Figura 177: Parâmetros estatisticos e critério de Fornell-Larcker do modelo estrutural 2 ou 

alternativo com variável moderadora empoderamento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

A configuração com a variável moderadora retorno e avaliação não mostrou a relação de 

moderação no modelo estrutural 2 ou alternativo, pois se alcançou o ajuste final do modelo 

estrutural explicitado na figura 178, sem que o critério de Fornell-Larcker tivesse sido 

atendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVE
Composite 

Reliability
R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

COMPROMISSO 0,731839 0,891101 0,818918 0,731839

COMPROMISSO * 

RECOMPENSAS
0,710228 0,973489 0,971004 0,710228

EFICÁCIA 0,725607 0,887944 0,742352 0,810931 0,725607 0,536614

EMPODERAMENTO 1 1 1 1

GESTÃO DE 

CONFLITOS
0,670184 0,924095 0,804335 0,901191 0,670184 0,472814

RECOMPENSAS 0,615985 0,88873 0,847967 0,615985

RETORNO E 

AVALIAÇÃO
0,715824 0,926028 0,899151 0,715824

COMPROMI

SSO

COMPROMISSO 

* 

RECOMPENSAS

EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTÃO DE 

CONFLITOS
RECOMPENSAS

RETORNO E 

AVALIAÇÃO

COMPROMISSO 0,85547589
COMPROMISSO * 

RECOMPENSAS
0,849677 0,84275026

EFICÁCIA 0,806908 0,71743 0,85182569

EMPODERAMENTO 0,47039 0,497023 0,427196 1

GESTÃO DE 

CONFLITOS
0,862625 0,781178 0,861598 0,604543 0,818647665

RECOMPENSAS 0,743169 0,957482 0,653685 0,541198 0,733476 0,784847119

RETORNO E 

AVALIAÇÃO
0,880694 0,82851 0,737287 0,542359 0,826454 0,78528 0,846063827

CRITERIO DE FORNELL-LARCKER
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Figura 178: Configuração final do modelo 2 ou alternativo ajustado com a variável 

moderadora retorno e avaliação e a variável preditora compromisso da gerência 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

A figura 179 explicita os valores dos parâmetros estatisticos do modelo ajustado da figura 178 

e os valores encontrados no critério de Fornell-Larcker. 

 

Figura 179: Parâmetros estatisticos e critério de Fornell-Larcker do modelo estrutural 2 ou 

alternativo com variável moderadora retorno e avaliação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

AVE
Composite 

Reliability
R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

COMPROMISSO 0,86939 0,930123 0,850742 0,86939

COMPROMISSO * 

RETORNO E 

AVALIAÇÃO

0,955747 0,977373 0,953732 0,955747

EFICÁCIA 0,742867 0,896521 0,722097 0,827393 0,742867 0,532171

EMPODERAMENTO 0,838208 0,911979 0,807301 0,838208

GESTÃO DE 

CONFLITOS
0,706238 0,923177 0,672553 0,895946 0,706238 0,07056

RECOMPENSAS 0,835973 0,910616 0,806434 0,835973

RETORNO E 

AVALIAÇÃO
1 1 1 1

COMPROMISSO

COMPROMISSO 

* RETORNO E 

AVALIAÇÃO

EFICÁCIA EMPODERAMENTO
GESTÃO DE 

CONFLITOS
RECOMPENSAS

RETORNO E 

AVALIAÇÃO

COMPROMISSO 0,932410854

COMPROMISSO * 

RETORNO E 

AVALIAÇÃO

0,946235 0,977623138

EFICÁCIA 0,617068 0,707908 0,861897326

EMPODERAMENTO 0,573942 0,661409 0,543086 0,915537001

GESTÃO DE 

CONFLITOS
0,683114 0,767704 0,879763 0,654179 0,840379676

RECOMPENSAS 0,63319 0,71779 0,713826 0,707805 0,741139 0,914315591

RETORNO E 

AVALIAÇÃO
0,739547 0,944232 0,668158 0,695878 0,751696 0,752429 1

CRITERIO DE FORNELL-LARCKER



209 
 

A configuração com a variável moderadora recompensas não mostrou a relação de moderação 

no modelo estrutural 2 ou alternativo, pois se alcançou o ajuste final do modelo estrutural 

explicitado na figura 180 sem que o critério de Fornell-Larcker tivesse sido atendido. 

 

Figura 180: Configuração final do modelo 2 ou alternativo ajustado com a variável 

moderadora  recompensas a variável preditora compromisso da gerência 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

A figura 181 explicita os valores dos parâmetros estatisticos do modelo ajustado da figura 180 

e os valores encontrados no critério de Fornell-Larcker. 
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Figura 181: Parâmetros estatisticos e critério de Fornell-Larcker do modelo estrutural 2 ou 

alternativo com variável moderadora recompensas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do softwareSmartPLS 2.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVE
Composite 

Reliability
R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

COMPROMISSO 0,860124 0,924798 0,837752 0,860124

COMPROMISSO * 

RECOMPENSAS
0,974974 0,987329 0,974332 0,974974

EFICÁCIA 0,682677 0,895732 0,67206 0,844639 0,682677 0,456823

EMPODERAMENTO 0,836328 0,910864 0,804665 0,836327

GESTÃO DE 

CONFLITOS
0,687025 0,897677 0,665443 0,848054 0,687025 -0,149575

RECOMPENSAS 1 1 1 1

RETORNO E 

AVALIAÇÃO
0,923892 0,96044 0,917623 0,923892

COMPROMISSO
COMPROMISSO * 

RECOMPENSAS
EFICÁCIA EMPODERAMENTO

GESTÃO DE 

CONFLITOS
RECOMPENSAS

RETORNO E 

AVALIAÇÃO

COMPROMISSO 0,927428703

COMPROMISSO * 

RECOMPENSAS
0,697168 0,987407717

EFICÁCIA 0,624773 0,752744 0,8262427

EMPODERAMENTO 0,608831 0,67656 0,542333 0,914509705

GESTÃO DE 

CONFLITOS
0,609441 0,727106 0,839793 0,610034 0,828869712

RECOMPENSAS 0,551815 0,95229 0,687825 0,651516 0,688312 1

RETORNO E 

AVALIAÇÃO
0,74658 0,611395 0,652184 0,593436 0,829051 0,554889 0,961193009

CRITERIO DE FORNELL-LARCKER
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5.   DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES 

 

5.1    RESUMO DOS RESULTADOS 

 

Nas organizações, segundo Corazza (2003) os principais vetores motivadores e deflagradores 

para a implantação do SGA estão vinculados à necessidade do cumprimento da legislação, 

cada vez mais restritiva aos impactos ambientais;as motivadas pelas forças de mercado que 

exigem que os produtos e serviços sejam resultado de operações sustentáveis epor razões 

estratégicas, pois as organizações necessitam ser percebidas pelas partes interessadas tendo os 

aspectos ambientais como um diferencial competitivo. 

 

A inserção da variável ambiental e da sustentabilidade nas organizações representa uma 

mudança de posicionamento em sua administração, pela introdução do foco ecológico e 

ambiental ao lado do econômico (Shrivastava, 1995). 

 

Observa-se a existência de variações nos resultados, no decorrer do tempo, promovidos pelos 

sistemas de gestão implantados, embora tais sistemas preconizem padronizações, auditando as 

boas práticas implantadas através do processo de gestão ambiental, conforme Aguiar (2004).  

 

A implantação de sistemas de gestão ambiental implica no estabelecimento de politica, 

estratégias, boas práticas e a criação de controles e ações antes inexistentes nas operações de 

todos os setores que compõe a organização. Para que tais mudanças produzam os efeitos 

esperados, faz-se necessário promoverem-se mudanças comportamentais e, por vezes até na 

estrutura organizacional. Assim, estão criadas situações propicias e potenciais para o 

aparecimento de resistências, situação que promove alterações no “status quo” pelas 

mudanças nas zonas de conforto estabelecidas e, portanto potencializando o surgimento de 

conflitos internos. 

 

Pesquisasanteriores sobre a implantação de sistemas de gestão ambiental nas organizações, e 

como seus resultados estão relacionados aos aspectos motivacionais do processo de gestão de 

seu capital humano, como as de Kaur (2011 a, b), explicitaram aspectos 

como:empoderamento dos funcionários, retorno e avaliação do desempenho profissional dos 

colaboradores, recompensas por resultados atingidos e o compromisso das lideranças, 
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principalmente o corpo gerencial, são encontrados na literatura e tidos como elementos 

importantes no processo de implantação dos sistemas de gestão ambiental. 

 

A presente pesquisa baseou-se nos achados de Kaur (2011a, b) sobre os resultados dos 

sistemas de gestão ambiental relacionados aocompromisso da gerência com a organização, a 

motivação dos funcionários, explicitadas pelo empoderamento (empowerment) promovido no 

ambiente de trabalho, o retorno e a avaliação de seu desempenho profissional e as 

recompensas oferecidas como resultado direto do desempenho alcançado.  Adicionando a 

estes aspectos a questão da gestão de conflitos, testando a hipótese (H0): Os conflitos 

organizacionais afetam a eficácia do sistema de gestão ambiental. 

 

Os aspectos de conflitos em menor ou maior grau causam interferência nas operações e  

resultados das organizações, o presente estudo buscou a confirmação dos achados de Kaur 

(2011b) para os construtos: compromisso da gerência, retorno e avaliação, empoderamento,   

recompensas e eficácia do sistema de gestão ambiental,  além de adicionar ao modelo 

estrutural teorizado o construto de gestão dos conflitos organizacionais e verificar a sua 

relação com o construto eficácia do sistema de gestão ambiental. Segundo Roche e Teague 

(2012),a literatura sobre a relação dos conflitos organizacionais com a eficácia do sistema de 

gestão de conflitos é prescritiva e focam em estudos de casos ou dados descritivos.   

Budd and Colvin (2008) enfatizaram a importância da equidade dos sistemas de gestão de 

conflitos, observando que a justiça de um sistema que gere os conflitos no local de trabalho 

não pode ser visto isoladamente, mas em conjunto com asua eficiência.  

 

Adicionalmente a hipotese H0: A gestão dos conflitos organizacionais afetam a eficácia do 

sistema de gestão ambiental, esta pesquisa procurou confirmar os achados de Kaur (2011a, b), 

testando as seguintes hipóteses: Hipótese H1: O compromisso da gestão é fator crítico de 

sucesso para a eficácia do sistema de gestão ambiental; Hipótese H2:  O empoderamento dos 

funcionários possui relação com a  eficácia do sistema de gestão ambiental;  Hipótese H3: As 

recompensas mostram relação com a eficácia do sistema de gestão ambiental; Hipótese H4: 

O retorno e avaliação possui uma relação com a eficácia do sistema de gestão ambiental. 

 

O instrumento de pesquisa (survey), validado por 21 especialistas, foi enviado para 6.236 

endereços de e-mail, contemplando uma variedade significativa de organizações e 
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colaboradores destas, no período de 28 de outubro de 2014 a 19 de dezembro de 2014. 

Obteve-se 157 respostas. Destas, foram descartadas 37, pois não foram respondidas 

adequadamente ou apresentaram forte viéses que poderiam comprometer a análise dos dados. 

 

Do total de respondentes considerados como válidos 50% declararam suas organizações como 

nacional e 50% como internacional; 78,33% são indústrias; 82,50% dos respondentes foram 

do sexo masculino; 86,67% são possuidores de um sistema de gestão ambiental; 88,46% 

declararam ser certificadas na ISO 14001; 76,34% declaram que suas organizações estão 

certificadas entre 5 e 15 anos; 61,66% declararam possuir mais que 37 anos de idade; 60,83% 

declararam possuir mais de 8 anos de tempo de serviço na organização; 61,67% declararam 

possuir mais de 8 anos de tempo de cargo atual; 95,84% declararam possuir formação 

superior ou acima; 77,49% possuem nível hierárquico de supervisão / coordenação ou 

superior; 87,50% são empresas de porte médio ou superior; 80,83% das organizações se 

concentraram nos segmentos: automotivo/autopeças; mineração; energia; metalurgia; 

petróleo; serviços de manutenção; químico; equipamentos; serviços borracha; alimentício e 

cerâmica/metal sanitário; 65,00% dos respondentes atuam nos setores de manufatura / 

produção, manutenção, sistema de gestão integrada (qualidade e meio ambiente) e engenharia; 

8,33% dos respondentes atuam especificamente no setor de meio ambiente das organizações. 

 

Os dados válidos do instrumento de pesquisa foram submetidos a uma análise fatorial 

confirmatória com a finalidade de se constatar se os indicadores ou variáveis observáveis 

compõem os construtos e, se existe a indicação de relações causais entre os construtos, 

confirmando os achados de Kaur (2011 a, b) e buscando a relação entre um novo contruto 

incluido no modelo estrutural, a gestão de conflitos, e o construto eficácia do sistema de 

gestão ambiental.  

 

Dois modelos estruturais teóricos, baseado na fundamentação teórica, foram construidos e os 

dados empíricos ajustados em função dos resultados da análise que utilizou a metodologia da 

MEE - Modelagem de Equações Estruturais através da análise dos mínimos quadros parciais, 

conhecida como PLS-SEM (Partial Least Square Structural Equation Modeling). Ressalta-se 

a não existência de indicadores referenciais para cada construto como sua unidade de medida. 

Em outras palavras, não se considerou qualquer variável observável, ou indicador, como 

sendo a expressão de uma medida inteiramente confiável e completamente válida.  
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Os modelos de mensuração de cada construto, ou seja, a relação entre os construtos e suas 

respectivas variáveis observáveis, é reflexiva. Isto é, mudanças no construto promovem 

mudanças nos indicadores, assim, a direção de causalidade parte do construto para o 

indicador.  

 

O uso do Modelo de Equações Estruturais preconiza que se deve dividir o trabalho em duas 

etapas: A primeira é a criação do modelo de mensuração, que determina as variáveis que 

medem os construtos. A segunda é a criação do modelo estrutural, que permitirá verificar as 

relações de causalidade entre os construtos (Silva, 2006). Ametodologia da modelagem de 

equações estruturais permitirá avaliar o grau de ajuste dos dados aos modelos teorizados.  

 

A sequencia metodológica utilizada foi baseada em Ringle, da Silva e Bido (2014).  

 

As cargas fatoriais são as relações estimadas no modelo de mensuração reflexivo de cada 

variável observada com seu respectivo construto, elas determinam a contribuição absoluta das 

variáveis para seu respectivo construto. (Hair et al., 2014). A condição ideal é que todas as 

cargas fatoriais sejam maiores que 0,70. 

 

A confiabilidade composta de cada um dos construtos é uma medida da consistência interna 

de seus indicadores e indica a adequação das escalas para medi-los. Para a sua avaliação,se 

adota o parâmetro do Alpha de Cronbach, que de acordo com Hair et al (2009), um valor 

doAlpha de Cronbach entre 0,6 e 0,7 ou acima deste é indicativo da adequação dos 

indicadores para medir o referido construto. Outro parâmetro utilizado é aconfiabilidade 

composta ou o  - rho de Dillon-Goldstein (composite reliability), cujos valores variam de 0 a 

1 e quanto maior o valor nesse intervalo maior é o nível de confiabilidade, e valores entre 0,70 

e 0,90 são considerados satisfatórios.   

 

A validade convergente é a extensão em que uma medida correlaciona-se positivamente com 

medidas alternativas do mesmo construto, ou seja, se avalia se o instrumento utilizado medirá 

aquilo que ele se propõe a medir da variável latente ou construto. Para estabelecer a validade 

convergente consideram-se os outer loadings dos indicadores bem como a variância média 

extraída (AVE).Quando se tem AVEssuperiores a 0,50 admite-se que o modelo converge a 

um resultado satisfatório, conforme Hairet al (2014). 
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A validade discriminante é a medida que um construto é verdadeiramente distinto dos demais 

construtos, em termos de quanto se correlaciona com outros construtos, assim como, quanto 

os indicadores representam apenas um único constructo. O critério de Fornell-Larcker realiza 

esta avaliação, comparando as raízes quadradas dos valores das AVEs de cada constructo com 

as correlações(de Pearson) entre os construtos (variáveis latentes). As raízes quadradas das 

AVEs devem ser maiores que as correlações dos construtos. A validade discriminanteindica 

até que ponto os construtos ou variáveis latentes são independentes um dos outros. (Hair et 

al., 2014). 

 

A avaliação do modelo estrutural é realizada através da análise de 5 parâmetros: coeficientes 

de determinação de Pearson (R2);  tamanho do efeito  (f2)  ou indicador de Cohen; relevância 

ou validade preditiva (Q2) ou indicador de Stone-Geisser;  significância dos coeficientes de 

caminho( - gama maiúsculo) e a avaliação da heterogeneidade não observada. 

 

Os coeficientes de determinação de Pearson (R2) avaliam a porção da variância das variáveis 

endógenas, que é explicada pelo modelo estrutural. São as porcentagens da variância da 

variável dependente que é explicada pelas variáveis independentes. Indica a qualidade do 

modelo ajustado. Valores de 0,75, 0,50 e 0,25 são considerados substanciais, moderados e 

fracos, respectivamente, segundo Hair et al.,(2014, p. 175). 

 

O tamanho do efeito (f2) ou indicador de Cohen, é a medida usada para avaliar o impacto 

relativo de um construto preditor em um construto endógeno.Hair et al.,(2014). Avalia-se 

quanto cada constructo é “útil” para o ajuste do modelo. Valores de 0,02, 0,15 e 0,35 são 

considerados pequenos, médios e grandes, respectivamente, segundo o critério explicitado por 

Hair et al.(2014, p. 178). 

 

A relevância ou validade preditiva (Q2) é um procedimento em que retira partes e se avalia o 

modelo sem as partes cortadas e quanto o modelo fica prejudicado sem a parte retirada. 

Avalia a precisão (ou acurácia) do modelo ajustado. O critério de avaliação são valores 

maiores que zero, segundo Hair et al.(2014, p. 178). E, pode ser observado pela redundância 

geral (média) do modelo ajustado.Valores de 0,02; 0,15 e 0,35 indicam relevância preditiva 

pequena, média e grande, respectivamente. 
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Os valores do GoF – Goodness of Fit, ou índice de adequação do modelo, atendendo o critério 

de Wetzels, Odekerken-Schroder e Oppen (2009) sugerem ser adequado para as ciências 

sociais o valor 0,36. 

 

Os valores e significância dos coeficientes do caminho () indicam quanto um constructo se 

relaciona com outro, conforme Hair et al. (2014). 

 

Para se aceitar um  deve-se testar se as relações entre os construtos são significantes. Como 

os modelos SEM são baseados em correlações e regressões, são empregados os testes t de 

Student para verificar se as relações são válidas. Observando-se o valor do teste (estatística t). 

Valores acima de 1,96 são considerados significantes a 5% ou 0,05, isto é, os construtos têm 

correlações e/ou coeficientes de caminho aceitáveis ( 0). Os testes t de Student são 

calculados entre as amostras originais de cada variável (ou em cada constructo) e as 

respectivas amostras obtidas pelas técnicas reamostragem (bootstrapping).Se todos os 

caminhos entre construtos (e entre as variáveis e os construtos) se apresentam significantes, o 

modelo estrutural se mostra ajustado. 

 

A heterogeneidade não observada é definida como uma situação que não pode ser atribuída a 

variáveis presentes na pesquisa. Faz necessário mostrar que não há heterogeneidade não 

observada no modelo estrutural analisado. 

 

 

5.2   OS MODELOS ESTRUTURAIS 

 

Baseados no referencial teórico, conforme explicitado nas figuras 13 e 14, criaram-se dois 

modelosestruturais, com relações causais entre os construtos, determinados pelos modelos de 

mensuração, que permitiuidentificar o nível de ajustede ambos os modelos em relação aos 

dados coletados. 

 

A Figura 182 explicita a fundamentação teórica que embasam as hipóteses do estudo e os dois 

modelos estruturais.  
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Figura 182: Fundamentação teórica que embasam as hipóteses do estudo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para isso, se avaliou cada um destes modelos estruturais separadamente, de forma a se 

compreender as relações estruturais hipotetizadas. Segundo Pedhazur (1997, p.770), “embora 

não essencial para a análise numérica, é muito útil a representação gráfica das relações 

hipotéticas entre o conjunto de variáveis”. Com base nesta premissa, foram desenhados 

graficamente os modelos.  

 

Os resultados consolidados para o modelo estrutural 1 ou inicial e o modelo estrutural 2 ou 

alternativo estão explicitados na figura 183. 

Hipoteses Fundamentação Teórica

H1: A gestãos dos conflitos organizacionais afetam a 

eficácia do sistema de gestão ambiental,

 Lynch, O'Toole e Biemans (2014);  Thomas, Bliese e 

Jex (2005);  De Dreu, Harinck e van Vianen (1994);  De 

Dreu, Hanrick e van Vianen (1994);  Berg (2011);  

Taylor (1992);  Rahim (2001);  Wilmot e Hocker (2007) 

e Ritzer (2008);  Friedman et al . (2000);  DeChurcy e 

Marks (2001);  Rahim (1983a, b); Friedman, Tidd, 

Curral e Tsai (2000).

H2: O compromisso da gestão é fator crítico de sucesso 

para a eficácia do sistema de gestão ambiental

Armstrong (2006); Wang et al.  (2014); Kaur (2011a,b); 

Daily et al (2003, 2007); Daily e Huang (2001); Kitazawa 

e Sarkis (2000); O'heocha (2000); Rezaee e Elam 

(2000); Strachan, Sinclair e Lal (2003); Wee e Quazi 

(2005); Zutshi e Sohal (2004); Dechant e Altman (1994); 

Daily, Bishop e Steiner (2003, 2007); O’Dwyer e Owen 

(2005), 

H3:  O empoderamento dos funcionários possui relação 

com a  eficácia do sistema de gestão ambiental

Daily e Huang (2001); Kaur (2011a, b); Yukl e Becker 

(2006); Bansal (2005); Hanna, Newman e Johnson 

(2000); Shrivastava (1995);Harris, Wheeler e Kacmar 

(2009); Wong e Laschinger (2013); Denton (1999).

H4: As recompensas mostram relação com a eficácia do 

sistema de gestão ambiental; 

Milkovich, Newman e Gerhart (2011); Thompson 

(2002); Chiang e Birtch (2005); Berrone & Gomez-Mejia 

(2009); Daily et al. (2003 2007); O'heocha (2000); 

Ramus (2001, 2002); Ramus e Steger (2000); Russo e 

Harrison (2005); Strachan et al (2003);  Kaur (2011a, b); 

Govindarajulu e Daily (2004);Denton (1999). 

H5: O retorno e avaliação possui uma relação com a 

eficácia do sistema de gestão ambiental.

Freitas e Charbel (2010);  Brandão e Guimarães (2001);  

Morrow e Rondinelli (2002);  Chinander (2001);  Kaur 

(2011a,b); Govindarajulu e Daily (2004); Rezaee e Elam 

(2000); Denton (1999) 
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Figura 183: Valores dos parâmetros dos modelos estruturais 1 e 2   

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os dados acima nos mostram que: 

 O modelo estrutural 2 ou alternativo apresenta valores maiores para a validade 

convergente. Ou seja, seus suas variáveis se correlacionam mais positivamente com os 

seus respectivos construtos que o modelo estrutural 1. O modelo 2 ou alternativo 

converge a um resultado mais satisfatório que o apresentado no modelo 1 ou inicial. 

Modelo 1 ou 

inicial ajustado

Modelo 2 ou 

alternativo 

ajustado

Compromisso 0,7978 0,8534

Eficácia 0,6461 0,7002

Empoderamento 0,8328 0,8343

Gestão Conflitos 0,7126 0,7405

Recompensas 0,6246 0,6365

Retorno e Avaliação 0,7901 0,7697

Compromisso 0,8732 0,8283

Eficácia 0,8615 0,7846

Empoderamento 0,8007 0,8014

Gestão Conflitos 0,8992 0,8835

Recompensas 0,8539 0,8605

Retorno e Avaliação 0,9112 0,8999

Compromisso 0,9221 0,9209

Eficácia 0,9008 0,8748

Empoderamento 0,9088 0,9096

Gestão Conflitos 0,9253 0,9194

Recompensas 0,8924 0,8972

Retorno e Avaliação 0,9377 0,9303

R2
Eficácia 0,7763 0,6634

Gestão Conflitos 0,5957

Compromisso 0,5564 0,4649

Eficácia 0,4529 0,4235

Empoderamento 0,4128 0,4261

Gestão Conflitos 0,5577 0,4172

Recompensas 0,4318 0,4592

Retorno e Avaliação 0,6209 0,5932

Compromisso 0,5564 0,4649

Eficácia 0,4654 0,3977

Empoderamento 0,4128 0,4261

Gestão Conflitos 0,5577 0,5434

Recompensas 0,4318 0,4592

Retorno e Avaliação 0,6209 0,5933

GoF 0,753. 0,706

Compromisso - Eficácia 3,1327 0,6369

Empoderamento - Eficácia 1,1544 1,9347

Gestão Conflitos - Eficácia 2,5877 22,1465

Recompensas - Eficácia 1,2161 2,004

Retorno e Avaliação _ Eficácia 1,7116 2,5619

AVE

Alfa 

Cronbach

Confiabilidade

Composta

Q2

f2

Path 

Coefficients
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 O modeloestrutural 1 ou inicial possui valores mais elevados para o Alfa de Cronbach 

e para a Confiabilidade Composta, indicando que o mesmo apresenta maior 

confiabilidade nas respostas, em seu conjunto, que no modelo estrutural 2. 

 

 O modelo 1 possui uma melhor qualidade de ajuste, ou seja, as porcentagens da 

variância da variável dependente que é explicada pelas variáveis independentes 

mostra-se com maior qualidade ou ajustada do que o modelo 2. 

 

 Existe equivalência na predição dos dois modelos, explicitados pelos valores de Q2
. 

 

 O modelo estrutural 1 ou inicial, apresenta um tamanho do efeito maior que o modelo 

2. Ou seja, apresenta um impacto relativo maior de um construto preditor em um 

construto endógeno, representando pelo valo de f2
. 

 

 O modelo estrutural 1 apresenta um GoF superior o que indica uma melhor adequação 

do modelo estrutural. 

 

 O modelo estrutural 2 apresenta uma melhor correlação de seus construtos, 

explicitados pelos valores dos path coefficients. 

 

Observa-se, pois que existe uma equivalência dos dois modelos estruturais, entretanto o 

modelo estrutural 1 ou inicial mostra-se levemente mais ajustado que o modelo estrutural 2 ou 

alternativo. 

 

 

5.3  CONSTRUTOS:COMPROMISSO DA GESTÃO 

 

Segundo Armstrong (2006) a conveniente gestão do capital humano de uma organização deve 

concentrar a atenção da liderança nas estratégias, capazes de obter dos liderados aumentos 

contínuos de valor agregado aos processos. Wanget al.  (2014) ressalatou que a liderança 

autêntica possui um impacto positivo no desempenho dos liderados.  

 

Tamayo (2007, p.21) citou que: “a organização inspira-se nosvalores da sociedade e nos 

valores dos seus membros”. Handy (1978) citou que o objetivo do líder é realizar uma boa 

gestão das diferenças. Tais diferenças, administradas adequadamente, promovem resultados 
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positivos na produtividade. Motta (1991) disse que o líder deve ser antes de tudo um 

negociador, um facilitador dos processos, e ter condições de intervir adequadamente. 

 

Assim, ao desenvolver uma atitude favorável com relação ao compromisso, os gestores das 

organizações, estarão explicitando para a mesma e para o corpo de colaboradores o nível de 

crença e na aceitação dos objetivos e valores da organização e disposição para fazer esforço 

considerável em nome da empresa, bem como um forte desejo de manter-se membro da 

organização (Kaur, 2011 a, b). 

 

A esta atitude foi atribuída o construto Compromisso da Gestão, no qual a satisfação no 

trabalho é um precursor deste compromisso com a organização, segundo Kaur (2011 a, b), 

que também explicitou que um dos pré-requisitos para a implantação bem sucedida de 

qualquergrandeiniciativa dentro de uma organização é o compromisso gerencial. Tal aspecto 

foi também abordado na literatura: Daily et al(2003, 2007),  Daily e Huang (2001); Kitazawa 

e Sarkis (2000); O'heocha (2000); Rezaee e Elam(2000); Strachan, Sinclair eLal (2003); Wee 

e Quazi(2005); Zutshi e Sohal(2004).  

 

O compromisso influenciará positivamente e motivará o corpo organizacional, preparando os 

funcionários para as novas operações com vieses ambientais e os suporta nos esforços das 

ações corretivas, segundo Daily e Huang, (2001), além de permitir aos funcionários ser uma 

fonte de idéias inovadoras em tecnologia de prevenção de poluição eprocessos associados, 

conforme Dechant e Altman (1994). 

 

Como explicitado ns figura 72, relativa ao modelo estrutural 1 ou inicial,  a correlação entre o 

construto compromisso da gestão com o construto eficácia do sistema de gestão ambiental 

resultou em 0,65. Da mesma forma, a figura 125, relativa ao modelo estrutural 2 ou 

alternativo,   mostrou uma correlação de 0,57 entre o construto compromisso da gerência e o 

construto gestão de conflitos, considerados uma forte correlação entre eles. O que confirma a 

fundamentação teórica, pois os modelos estruturais teorizados resultaram com cargas fatoriais 

significativas entre os construtos compromisso da gerência com a eficácia do sistema de 

gestão ambiental que validou a hipótese H2:O compromisso da gestão é fator crítico de 

sucesso para a sua eficácia do sistema de gestão ambiental.  
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As assertivas ou variáveis observáveis que melhor representaram este construto, traduzidas 

pelos valores dos outer loadings, explicitados nas figuras73 e 126 foram: a) A Alta 

Administração trata o sistema de gestão ambiental como uma questão importante; b) A 

empresa aloca recursos adequados para o sistema de gestão ambiental; c) A alta 

administração comunica frequentemente as metas ambientais aos empregados. 

 

A avaliação que se faz pela natureza destas variáveis observáveis ou assertivas é de que as 

mesmas estão aderentes com os achados de Kaur (2011a, b)que explicitou que um dos pré-

requisitos principais para a implantação bem sucedida de qualquergrandeiniciativa dentro de 

uma organização é o compromisso do topo, ou o compromisso (comprometimento) gerencial, 

e que esta característica está bem documentada na literatura que tratou dos aspectos 

ambientais, tais como: Daily, Bishop e Steiner (2003, 2007), Daily e Huang (2001); Kitazawa 

e Sarkis (2000); O'heocha (2000); Rezaee e Elam(2000); Strachan, Sinclair eLal (2003); Wee 

e Quazi(2005); Zutshi e Sohal(2004), citados por Kaur (2011a, b).  

 

Alinhamento semelhante existe com o que O’Dwyer e Owen (2005), observaram, pois uma 

das respostas das organizações ao desempenho ambiental são os resultados das iniciativas 

ambientais, que estão intimamente ligadas ao engajamento dos colaboradores na melhoriada 

qualidade dos produtos e dos processos e do sistema de gestão ambiental. 

 

A assertiva sobre a não necessidade de esforços adicionais de ultima hora à época das 

auditorias confirma o que Heras-Saizarbitoria, Dogui e Boiral (2013) explicitaram que as 

auditorias possuem um foco mais processual ao invés de substancial, o que levanta questões 

sobre o significado e confiabilidade do processo de certificação ISO 14001. Ou seja, a adoção 

da ISO 14001 é mais simbólica que substancial em relação a melhorias contínuas do sistema 

de gestão ambiental das organizações. 

 

Enquanto as assertivas que versaram sobre o atendimento da legislação ambiental e a redução 

dos resíduos promovidos pelo redesenho de produtos e processos, mantidas no modelo 

estrutural, corrabora com o que Hubbard (2009) propos que uma abordagem bastante atrativa 

para a medição dos processos de sustentabilidade nas organizações é incluir o que denomina 

de SBSC - Sustainable Balanced Scorecard, ou o balanced scorecard sustentável, que inclui 

as perspectivas tradicionais do BSC que são: financeiras; clientes; processos internos e de 
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desenvolvimento de competências às de meio ambiente e sustentabilidade. Uma das 

evidências objetivas são os relatorios de sustentabilidade, cada vez mais frequentes nos 

relatórios anuais de resultados das organizações.  

 

Assim, pode-se dizer, com base nos resultados, que o compromisso da gerência, ou seja, a 

percepção de que há uma conduta ambientalmente correta a ser seguida pelos colaboradores 

da organização, lideradas pela gerência, é um importante influenciador no processo de se 

obter a eficácia do sistema de gestão ambiental, conforme encontrou Kaur (2011 a, b), que 

indicou que os resultados de estudos realizados nas indústrias de fabricação de placas de 

circuitos impressos em Hong Kong, mostrou que o compromisso da alta direção, na 

implantação do sistema de gestão ambiental, foi três vezes mais importante do que a política 

ambiental. 

 

 

5.4 CONSTRUTOS: GESTÃO DOS CONFLITOS  

 

As assertivas ou variáveis observáveis que melhor representam este construto, traduzidas 

pelos valores dos outer loadings, explicitados nas figuras 73 e 126 foram: 

 

Quando os objetivos ambientais são um obstáculo para os objetivos do negócio a solução é 

discutida abertamente. O que comprova os achados de Lynch, O'Toole e Biemans (2014) que 

indicaram que os conflitos têm suas principais causas nas diferentes culturas organizacionais, 

interações interorganizacionais insuficientes, expectativas divergentes, falta de tolerância para 

a ambigüidade e do inesperado e as relações interpessoais disfuncionais. Também abordado 

por Thomas, Bliese e Jex (2005) ressaltaram que as diferenças pessoais nos grupos de 

trabalho e suas consequências negativas para a organização têm motivado investigações sobre 

suas causas-raízes e conhecer quais são as estratégias organizacionais capazes de prevenir ou 

minimizar o surgimento destes conflitos. 

 

A alta administração assume o papel de mediador quanto há disputas internas envolvendo a 

gestão ambiental, está embasada nos achados de De Dreu, Harinck e van Vianen (1994) que 

explicitaram que os estilos na gestão dos conflitos se definem como os comportamentos 

orientados à resolução ou na redução das tensões provocadas pelos mesmos. Assim como De 
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Dreu, Hanrick e van Vianen (1994) ressaltaram o aspecto da liderança situacional, na qual as 

influencias das diversas situações possam provocar alterações no estilo da condução da gestão 

dos conflitos, ressaltando que a característica de longo prazo do ambiente de trabalho é de alta 

estabilidade e previsibilidade. Também explicitado por Berg (2011) citando que mais de 20% 

do tempoem empresas é gasto para administrar conflitos e divergências entre as pessoas.  

 

 Outras duas assertivas ou variáveis observáveis que permanceram no modelo estrutural: As 

soluções para disputas envolvendo gestão ambiental são sempre amigáveiseOs gerentes da 

empresa colaboram entre si para resolver dilemas ambientais, dá suporte ao que os teóricos 

contemporâneos, entre eles: Taylor (1992), Rahim (2001), Wilmot e Hocker (2007) e Ritzer 

(2008), admitiram a inevitabilidade do conflito como sendo uma consequência natural nas 

organizações, entretanto, argumentaram que o conflito pode ter umaspecto positivo 

dependendo da forma como são geridos. 

 

As figuras 72 e 125, relativas ao modelo estrutural 1 ou inicial e modelo estrutural 2 ou 

alternativo, explicitaram a correlação entre os construtos de gestão de conflitos e eficácia do 

sistema de gestão ambiental com valores 0,78e 0,81 respectivamente, considerados de forte 

correlação entre os mesmos. A presente pesquisa confirmou a fundamentação teórica, pois 

produziu uma carga fatorial significativa entre os construtos de gestão de conflitos e a eficácia 

do sistema de gestão ambiental, o que valida a hipótese H1: Os conflitos organizacionais 

afetam a eficácia do sistema de gestão ambiental.  

 

Fato relevante a ser ressaltado é que 5 das 8 assertivas originais deste construto, 

permaneceram na configuração final do modelo estrutural 1 ou inicial, e 4 assertivas no 

modelo estrutural 2 ou alternativo. Indicando que não apenas qualitativamente, pelas cargas 

fatoriais robustas, mas também quantitativamente, pois 63% das assertivas originais 

permaneceram no modelo 1, e 50% das assertivas no modelo 2, pode-se considerareste 

construto como altemente relevante na eficácia da gestão ambiental, dado que o coeficiente do 

caminho entre estes dois construtos resultou no valor de 0,804, indicando uma forte 

correlação entre os mesmos no modelo estrutural 1 ou inicial e de 0,815 no modelo estrutural 

2 ou alternativo. 
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Como verificado pela natureza das assetivas do construto de gestão de conflitos, explicitadas 

acima, a presente pesquisa procurou dar às mesmas abordagens e aspectos positivos na gestão 

deste, o valor robusto de suas respectivas cargas fatoriais é a tradução das respostas dos 

entrevisados considerando-as relevantes, com forte impacto na relação deste construto com a 

eficácia do sistema de gestão ambiental.  O que confirma os achados de Friedman et al. 

(2000), que mostrou que a existência de conflitos entre os vários grupos organizacionais se 

mostrou impeditivo de um maior desenvolvimento dos processos coletivos, tais como a 

formação de percepções compartilhadas, o clima afetivo, a eficácia coletiva ou o rendimento 

das equipes.  

 

Considerações semelhantes nos foram trazidas por DeChurcy e Marks (2001) e Rahim (1983 

a, b)Friedman, Tidd, Curral e Tsai (2000), explicitaram que vários estudos demonstraram que 

a existência de conflitos entre os vários grupos organizacionais se mostrou impeditivo de um 

maior desenvolvimento dos processos, sua eficácia e o rendimento das equipes. 

 

 

5.5  CONSTRUTOS: EMPODERAMENTO 

 

Segundo Daily e Huang (2001) a organização tradicional hierarquizada, inibe o 

empoderamento dos funcionários, em vez de promover uma estrutura organizacional mais 

horizontal o que incentivao empoderamento dos funcionários.  

 

O resultado na presente pesquisa confirmou os achados de Kaur (2011a,b) que disse que 

geralmente funcionários que são empoderados, por serem mais compromissadospromovem 

mais melhorias no sistema de gestao ambiental do que aqueles que não são empoderados. Fato 

este que pode ser explicado pela presença de multicolinearidade nas amostras estudadas.A 

demonstração deste empoderamento se traduziria em um aumento do compromisso com a 

organização, melhores decisões, melhoria na qualidade, mais inovação e aumento da 

satisfação no trabalho segundo Yukl e Becker (2006). Outros estudos que mostraram a 

importância do envolvimento dos funcionários para a gestão ambiental de sucesso incluem: 

Bansal(2005), Hanna, Newman e Johnson (2000) e Shrivastava (1995). 
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Harris, Wheeler e Kacmar (2009) encontraram em suas pesquisas o efeito do empoderamento 

entre as lideranças e seus liderados tornam-se importante na relação entre eles.  Wong e 

Laschinger (2013) demonstraram que o lider influencia de maneira positiva e significativa o 

empoderamento, contribuindo para uma maior satisfação no trabalho e o desempenho 

profissional. 

 

A figura 72 relativa ao modelo estrutural 1 ou inicial explicita a correlação entre os construtos 

de empoderamento e eficácia do sistema de gestão ambiental com valor 0,57, considerado de 

forte correlação entre os mesmos. A presente pesquisa confirmou a fundamentação teórica, 

pois produziu uma carga fatorial significativa entre os construtos de gestão de conflitos e a 

eficácia do sistema de gestão ambiental, o que valida a hipótese H2: O empoderamento dos 

funcionários possui relação com a eficácia do sistema de gestão ambiental.  

 

As figuras 37 e 38mostraram os segmentos organizacionais dos respondentes e explicitou que 

65,83% dos respondentes estavam concentrados em 8 segmentos, a saber: 

autopeças/automotivo; mineração; energia; metalurgia; serviços de manutenção; petróleo; 

químico e fabricação de equipamentos.  Esta característica, se por um lado pode ser um 

indicativo da pró-atividade destes segmentos, em função da natureza de suas operações e os 

potenciais impactos ambientais que podem gerar, em ressaltar a importância do sistema de 

gestão ambiental em suas organizações, por outro, esta mesma característica de serem 

possuidores de potenciais impactos ambientais, mantem seus processos mais centralizados e 

controlados, com a finalidade de prevenir desvios que as possam expor.  

 

As assertivas que resultaram em ambos os modelos estruturais 1 ou inicial e 2 ou alternativo 

foram: EMPD-2: A empresa usa frequentemente o trabalho em equipe para resolver 

problemas do sistema de gestão ambiental e EMPD_3: Eu me sinto livre para discutir minhas 

preocupações com outras pessoas da gestão que não meu supervisor imediato, estão 

embasadas nos estudos de Kaur (2011 a, b), Daily e Huang (2001), Wong e Laschinrer (2013) 

e Harris, Wheeler e Kacmar (2009).  
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5.6  CONSTRUTOS: RECOMPENSAS 

 

Segundo Milkovich, Newman e Gerhart (2011) as recompensas nas organizações tem sido 

utilizadas com base no padrão do sistema de recompensas elaborado por Taylor, em 1911, 

baseado em incentivos monetários atrelados à produção alcançada, conforme Lawler III 

(2000).Já Thompson (2002) apresentou a um cenário mais amplo, considerando que 

recompensas são retornos de natureza financeira, não financeira e psicológica, ofertados aos 

colaboradores como uma das consequências dos resultados por estes alcançados. Chiang e 

Birtch (2005) concluíram que as recompensas têm sido utilizadas para a motivação e a 

satisfação dos colaboradores. Assim como varios autoresque enfatizaram a importância de se 

estabelecer um sistema de recompensas para garantir sucesso no sistema de gestão, entre eles: 

Berrone & Gomez-Mejia (2009); Dailyet al. (2003 2007); O'heocha (2000); Ramus (2001, 

2002); Ramus e Steger (2000) e Russo e Harrison (2005).  Assim como Strachan et al (2003) 

que descobriram querecompensas e sistemas de reconhecimento são os principais métodos 

empregados para sustentar a motivação dos empreagados na implantação do sistema de gestão 

ambiental ISO 14001. 

 

A figura 72 relativa ao modelo estrutural 1 ou inicial explicita a correlação entre os construtos 

de recompensas e a eficácia do sistema de gestão ambiental com valor 0,67, considerado de 

forte correlação entre os mesmos. A presente pesquisa confirmou a fundamentação teórica, 

pois produziu uma carga fatorial significativa entre os construtos recompensas e a eficácia do 

sistema de gestão ambiental, o que valida a hipótese H3: “As recompensas mostram 

relaçãocom a eficácia do sistema de gestão ambiental”. 

 

A figura125 relativa ao modelo estrutural 2 ou alternativa explicita a correlação entre os 

construtos de recompensas e a gestão de conflitos com valor 0,66, considerado de forte 

correlação entre os mesmos, confirmando a fundamentação teórica, pois produziu um valor de 

caminho entre os construtos recompensas e a gestão de conflitos, conforme explicitado na 

figura 122, de 0,224, indicando a correlação entre eles. 

Entretanto, nota-se que este valor ficou abaixo da expectativa inicial do estudo que esperava 

um valor mais robusto, apesar de existir a correlação entre os construtos. Assim, pode-se 

inferir que a prática de recompensas, de forma estruturada, nas organizações,é função do grau 

de maturidade, que suporta os achados de Kaur (2011a, b) e Govindarajulu e Daily (2004), 
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que explicitou que os gerentes não podem seguir uma abordagem "única" para incentivar os 

empregados. Deve também se rressaltado, que tal resultado podem ter sido afetados pela 

presença de multicolinearidade na amostra estudada. 

 

O acima explicitado pode ser interpretado na pesquisa pelo fato de que o construto 

recompensas foi o único dos dois modelos estruturais teorizados que manteve todas as 

assertivas nos modelos finais ajustados, confirmando os estudos citados. 

 

 

5.7  CONSTRUTOS: RETORNO E AVALIAÇÃO. 

 

Freitas e Charbel (2010) explicitaram que o alinhamento dos objetivos individuais às metas 

organizacionais motiva os colaboradores a serem responsáveis pelos resultados apresentados. 

As organizações utilizam os processos de avaliação de desempenho para monitorar os 

resultados individuais dos colaboradores e o desenvolvimento de suas competências. Segundo 

Brandão e Guimarães (2001) a gestão de desempenho não se restringe apenas ao nível 

individual, contemplando também aos níveis corporativo, divisional e depertamental, 

significando que são avaliados também os objetivos macros, a sustentabilidade do negócio, os 

objetivos de cada divisão ou departamento, as equipes e os colaboradores individualmente.  

 

Morrow e Rondinelli (2002) disseram que o sistema de gestão ambiental, preconizado pela 

ISO 14001 exige um processo de revisão da gestão por intermédio do qual a gerência reavalia 

a adequação e a eficácia do sistema da gestão ambiental, em intervalos adequados para 

assegurar melhorias contínuas. Esta avaliação contempla os processos internos, entretanto as 

boas práticas só são levadas a efeito através do vetor humano, de sorte que o retorno e a 

avaliação do desenpenho profissional dos empregados das organizações deev ser foco das 

ações de gestão para garantir o anterior.Chinander (2001) explicou que os funcionários 

utilizam o retorno e avaliação de seu desempenho profissional para aprender, se desenvolver e 

melhorar o seu desempenho profissional. 

Conforme explicitado na figura 72, a correlação entre o construto retorno e avaliação e o 

construto de eficácia do sistema de gestão ambiental, mostrou um valor de 0,71, considerado 

de forte correlação entre os mesmos, validando assim a hipótese H5: O retorno e avaliação 

possui relação com a eficácia do sistema de gestão ambiental. 
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Os dados da pesquisa mostraramque 86,67% responderam afirmativamente sobre a existência 

de um sistema de gestão ambiental na organização, como mostrado na figura 34, enquanto 

que enquanto 92 respondentes ou 88,46% declararam que suas organizações são certificadas, 

conforme a figura 35. A figura 36explicitou que 86,96 % dos respondentes que informaram 

suas organizações possuirem a certificação ISO 14001, explicitaram que estas estão 

implantadas a mais de 5 anos, portanto com um sistema de avaliação já vigindo e consolidado.  

 

Existe, portanto uma homogeneidade entre os resultados da pesquisa e o perfil dos 

respondentes, pois a alta pocentagem das organizações certificadas no sistema ISO 14001 e 

presume um processo de avaliação consistente e, os respondentes o observaram, o que 

confirma os estudos de Kaur (2011a, b), Govindarajulu e Daily (2004) e Rezaee e Elam 

(2000) que explicitaram que os resultados das auditorias ambientaisquando comunicados aos 

funcionários das areas envolvidas, deflagram um processo de melhorias no sistema de gestão 

ambiental.  

 

Uma possivel inferência para este resultado é a interpretação por parte dos respondentes que o  

processo de auditoria observa as conformidades do sistema, considerando que este sistema é 

capaz de promover o desenvolvimento das competências dos recursos humanos das 

organizações. E, de maneira mais ampla, pode-se inferir que o processo de avaliação do 

desempenho profissional é importante como ferramenta de desenvolvimento das 

competências dos individuos nas organziações. Conforme Kaur (2011b), o sistema de gestão 

ambiental preconizado na ISO 14001 enfatiza a medição e monitoramento,a identificação das 

não conformidades, ações corretivas e preventivas, auditoria e a revisão e a avaliação do 

desempenho do sistema de gestão ambiental e, tais aspectos são encontrados nos itens4.5.1, 

4.5.2, 4.5.4 e 4.6, respectivamente da norma ISO 14001.  

 

 

5.8  MODELO ESTRUTURAL 2 OU ALTERNATIVO 

 

O modelo estrutural 2 ou alternativo diferencia-se no modelo 1 ou inicial, por considerar 

somente a correlação entre o construto de gestão de conflitos com o construto de eficácia do 
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sistema de gestão ambiental, com os demais construtos relacionados com a gestão de 

conflitos, no sentido de se verificar como os mesmos contribuem para explicá-lo.   

 

A análise do modelo estrutural 2 ou alternativo obedeceu ao mesmo critério que a realizada 

para o modelo estrutural 1 ou inicial. 

 

Temos que 59,6% do construto gestão de conflitos são explicados pelos construtos 

compromisso da gerência, empoderamento, retorno e avaliação e recompensa. Analogamente, 

66,3% do construto de eficácia do sistema de gestão ambiental são explicados pelo construto 

de gestão de conflitos. Ou, em outras palavras, são as dimensões da acurácia preditiva dos 

dois construtos no modelo estrutural 2 ou alternativo. 

 

As assertivas que não estão presentes no modelo 2, quando comparada ao modelo 1, são: a) A 

alta administração comunica frequentemente as metas ambientais aos empregados, relativa 

ao construto compromisso da gerência; b) Os gerentes da empresa colaboram entre si para 

resolver dilemas ambientais relativa ao construto gestão de conflitos; c) A empresa consegue 

cumprir a legislação ambiental; d) Atividades de reciclagem de materiais são praticadas 

extensivamente na empresa;e)Resíduos estão sendo reduzidos por meio do redesenho de 

produtos e processos, relativas ao construto eficácia do sistema de gestão ambiental. 

 

O modelo 2 ou alternativo ajustado mostrou-se, portanto mais restritivo que o modelo 1 ou 

inicial ajustado na manutenção das assertivas originais, fato este que pode ser explicado pela 

configuração do mesmo que reduziu as possibilidades de correlações dos construtos com a 

eficácia do sistema de gestão ambiental.  Os dados demonstraram a forte correlação entre a 

gestão de conflitos e a eficácia do sistema de gestão ambiental, evidenciando a 

fundamentação teórica, conforme explicado anteriormente quando se discorreu deste tema no 

modelo estrutural 1 ou inicial. 

 

Existe a correlação entre o construto gestão de conflitos e retrono e avaliação. Para os 

construtos empoderamento, recompensas e compromisso da gerência, estas correlações não se 

apresentaram significativas.  O que está de acordo com os achados de Tjosvold (2008) que 

indicou que as consequências dos conflitos dependerão de como as partes envolvidas 
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conduzirão as disputas, principalmente as lideranças destas. Assim, um processo estruturado e 

robusto de retorno e avaliação contribui construtivamente na gestão dos conflitos.  

 

Nesta mesma linha, Friedman et al. (2000), explicitaram que vários estudos demonstraram 

que a existência de conflitos entre os vários grupos organizacionais se mostrou impeditivo de 

um maior desenvolvimento dos processos coletivos, tais como a formação de percepções 

compartilhadas, o clima afetivo, a eficácia coletiva ou o rendimento das equipes. O que está 

intimamente ligado ao processo de avaliação de desempenho e o alinhamento deste com as 

diretrizes estratégicas do negócio da organização. 

 

Os dois modelos estruturais estudados confirmaram a hipótese H0 da presente pesquisa, ou 

seja: Os conflitos organizacionais afetam a eficácia do sistema de gestão ambiental. 

 

Hall (1984) afirmou que o conflito não é bom nem ruim, para a organização, para a sociedade 

ou para os indivíduos. O poder e o conflito são modeladores do estado de uma organização, 

sendo fatores chave para a remodelagem contínua da organização.  

 

 

5.9  VARIÁVEIS CATEGÓRICAS 

 

Procedeu-se a análise dos modelos estruturais 1 ou inicial e 2 ou alternativo, utilizando a 

metodologia PLS-SEM, para as seguintes variáveis categóricas: Capital controlador: nacional 

e internacional; Porte da organização: média ou superior; Natureza da organização: Indústria; 

Existência de certificação ISO 14001; Tempo de certificação: 5 anos ou acima; Setores de 

atuação: 8 setores mais significativos; Níveis hierarquicos: supervisor / coordenação ou 

superior.Os dados obtidos estão explicitados no apêndice 6. 

 

Os resultados encontrados não mostraram diferença entre as organizações nacionais e 

internacionais em realação aos modelos estruturais ajustados 1 ou inicial e 2 ou alternativo. 

Da mesma forma, a natureza específica industrial das organizações não demonstrou diferença 

significativa em relação aos modelos ajustados 1 e 2. Assim, pode-se inferir que o setor de 

serviços possui perfil semelhante nos aspectos da implantação do sistema de gestão ambiental. 

Os resultados estatísticos não demonstraram que empresas de maior porte por possuirem mais 
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recursos e estes influenciarem os resultados na implantaçao do sistema de gestão ambiental, 

produziriam melhores resultados. A existência de um sistema de gestão ambiental e, como 

uma de suas consequencias a obtençao da ISO 14001, não apresentou resultados estatísticos 

significativos que poderiam ser interpretados como sendo o motivador das organizações em se 

obter a certificação razões outras que não a de considerar a gestão da madança organizacional 

efetiva, que teria a certificação apenas como consequencia das boas práticas, seus respectivos 

resultados e o grau de maturidade da organização.  

 

Resultado semelhante foi obtido em relação ao tempo de certificação na ISO 14001, em que 

os resultados estatísticos não encontraram resultados signicativos em relação aos modelos 

estruturais 1 e 2 ajustados, pode-se supor então que ao contrário do esperado que um tempo 

maior promoveria um grau maior de maturidade organizacional, os dados não suportaram tal 

inferência levando a supor que o processo implantado é apenas mecânico e não modifica 

(melhora) os aspectos abordados nos construtos, restando restritos a aspectos burocráticos 

apenas. A natureza da organização não possui significância nos resultados e vetores 

motivadores na implantação de sistemas de gestão ambiental e a sua eficácia. Quanto a 

possível percepção de que níveis hierárquicos maiores da organização possuiriam um maior 

discernimento dos construtos nos modelos estruturais 1 e 2, também não produziu resultados 

estatisticamente significantes.  

 

Os modelos estruturais finais 1 e 2 não discriminaram as diferenças acima consideradas destas 

variáveis categóricas, provavelmente em função da expectativa de não se encontrar a 

heterogeneidade, entretanto foram encontrados 6 clusters no modelo 1 e 3 no modelo 2. O 

estudo das variáveis categóricas procurou eliminar os menores clusters e novamente analisar 

os modelos. Entretanto, esta redução não foi o suficiente para obter-se-se uma amostra mais 

homogênea, o que infere a necessidade em estudo futuro de se ampliar o numero de 

respondentes, de forma tal que a eliminação de clusters pequenos ainda produza um espaço 

amostral significativo para se conduzir as análises com tais reduções. 
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5.10  VARIÁVEIS MODERADORAS 

 

No modelo estrutural 1 ou inicial se considerou como variável preditora o construto de gestão 

de conflitos e como variáveis moderadoras os demais construtos. Nesta configuraçao temos o 

construto de eficácia do sistema de gestão ambiental como variável dependente, o construto 

gestão de conflitos como a variável independente e os demais construtos como as variáveis 

moderadoras. Estas configurações foram tratadas separadamente. 

 

A variável moderadora empoderamento não mostrou a relação de moderação no modelo 

estrutural 1 ou inicial.  A variável moderadora retorno e avaliação não mostrou a relação de 

moderação no modelo estrutural 1 ou inicial. A variável moderadora recompensas não 

mostrou a relação de moderação no modelo estrutural 1 ou inicial. 

 

A variável moderadora empoderamento não mostrou a relação de moderação no modelo 

estrutural 2 ou alternativo. A variável moderadora retorno e avaliação não mostrou a relação 

de moderação no modelo estrutural 2 ou alternativo. A variável moderadora recompensas não 

mostrou a relação de moderação no modelo estrutural 2 ou alternativo. 

 

Assim, não se encontrou variáveis moderadoras em nenhum dos dois modelos estruturais 

hipotetizados. 

 

Identificaram-se como limitações na presente pesquisa e que devem ser considerados em 

futuros estudos, a necessidade paracoletardados de séries temporaispara testaras relações 

causais, pois a coleta de dados, por um único período no tempo,não permiteinferências 

consistentes nas mudanças da percepçãoao longo do tempo, em comparação com estudos 

realizados por um período maior de pesquisa (longitudinais). Considerarem-se amostras 

maiores do que aquela utilizada e, por consequência contemplar mais setores e, verificar see 

uma frequência maior nas variáveis categóricas que apresentaram pouca incidência, poderiam 

produzir resultados distintos. A utilização deoutros softwares específicos tais como:IBM 

SPSS AMOS; Software R versão 3.0.1 e os pacotes Lavaan 0.5 e SemPlot 0.3.2., poderiam 

ser avaliados no sentido de se verificar se produzem resultados distintos. Aspecto igualmente 

importante a ser explicitado é que somente utilizou-se olevantamentode dados através de 

survey e, é possível que a por sua própria natureza este método aliado à natureza central da 
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pesquisa (conflitos organizacionais) possa promover um viés pela utilização de apenas um 

único método de coleta de dadose este esteja influenciador dos resultados.Portanto, sugere-se 

que se aliem a este método de coleta de dados, outros como o presencial. A presente pesquisa 

tratou somente de dados quantitativos, entretanto o contexto da problemática aboradada, que 

são as organizações, possui uma complexidade maior, e pesquisas de cunho qualitativo devem 

ser utilizadas como complemento aos dados quantitaivos. A distribuição das amostras, pelo 

segmento de atuação das organizações, não garante que refletem a segmentação das indústrias 

certificadas no Brasil. Assim, uma avaliação deste aspecto, fazendo com que o pefil do grupo 

amostral se aproxime da realidade brasileira no universo de empresas certificadas, forneceria 

uma maior generalidade às conclusões.    
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6   CONCLUSÕES,  CONTRIBUIÇÃO PARA A PRÁTICA  E CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 
 

 

Os resultados estatísticos produziram cargas fatoriais significativas entre os construtos de 

gestão de conflitos e a eficácia do sistema de gestão ambiental nos dois modelos estruturais 

ajustados e, portanto suportaram a hipótese H1: A gestão dos conflitos organizacionais afeta a 

eficácia do sistema de gestão ambiental, em ambos os modelos, que a pesquisa buscou 

confirmar. Entretanto, o modelo estrutural 1ou inicial mostrou-se mais representativo por 

apresentar um R2 de 0,78 enquanto o modelo estrutural 2 ou alternativo foi de 0,66. Outro 

aspecto a ser observado é que no modelo estrutural 1 ou inicial ajustado permanceu com 24 

assertivas das 35 originais enquanto que o modelo estrutural 2 ou alternativo permaneceu com 

20 assertivas.A importância da gestão de conflitos tratada por Lam e Chin (2005); Rahim 

(1983); Song, Dyere Thieme (2006) parece apropriada para o resultado estatístico encontrado.    

 

Os modelos estruturais ajustados 1 e 2 demonstraram que o compromisso da gerência na 

implantação dos sistemas de gestão ambiental é fator crítico de sucesso, apoiando os achados 

de Kaur (2011a, b), Dayli, et al. (2003, 2007), Daily e Huang (2001); Kitazawa e Sarkis 

(2000); O'heocha (2000); Rezaee e Elam(2000); Strachan, Sinclair eLal (2003); Wee e 

Quazi(2005); Zutshi e Sohal(2004). 

 

A importância da gestão de conflitos tratada por Lam e Chin (2005); Rahim (1983); Song, 

Dyer e Thieme (2006) parece apropriado para o resultado estatístico encontrado, que 

demosntrou correlação importante como a gestão dos conflitos é conduzida e a eficácia do 

sistema de gestão ambiental, o que validou a hipótese H2: O compromisso da gestão é fator 

crítico de sucesso para a eficácia do sistema de gestão ambiental. Valores robustos das 

cargas fatoriais de suas assertivas é a tradução das respostas dos entrevisados considerando-as 

relevantes, com forte impacto na construção do construto e sua relação com a eficácia do 

sistema de gestão ambiental.  O que confirma os achados de Friedman et al. (2000), que 

mostrou que a existência de conflitos entre os vários grupos organizacionais se mostrou 

impeditivo de um maior desenvolvimento dos processos coletivos, tais como a formação de 

percepções compartilhadas, o clima afetivo e a eficácia dos processos. 

 

A hipótese H3: O empoderamento dos funcionários possui relação com a eficácia do sistema 

de gestão ambientalna presente pesquisa, apresentou correlação entre estes dois construtos, 
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entretanto como menor magnitude que a encontrada na correlação dos construtos de 

compromisso da gerência e gestão dos conflitos com a eficácia do SGA.A inferência que 

podeser feita do resultado da pesquisa é que a maioria de nossas organizações, de forma geral, 

ainda previlegiam um modelo organizacional conservador e hierarquizado, com forte poder 

centralizador nas lideranças, descaracterizando o empoderamento explicitado pela 

fundamentação teórica.  

 

Aspecto a ser observado, que embora se comprovando os resultados do estudo de Kaur 

(2011a, b), Remmen e Lorentzen (2000), Bansal (2005), Hanna, Newman e Johnson (2000) e 

Shrivastava (1995), a sua menor magnitude de correlação, pode ser inferida como função do 

grau de maturidade das organizações e do nível de desenvolvimento das competências de seus 

colaboradores que promovem, contribuindo assim para que empoderamento possa produzir os 

resultados esperados. E, a comprovação de tais resultados na presente pesquisa, com uma 

correlação inferior aos dois construtos citados anteriormente, poderia ser um indicador de que 

as empresas, em função, provavelmente do desenvolvimento ainda prematuro das 

competências de seus funcionários, necessitam privilegiar processos de controle ao invés de 

investir nas mesmas, visando dar-lhes contínua e crescente autonomia na condução de suas 

atividades e interelações.   

 

Quanto à hipótese H4: As recompensas mostram relação com a eficácia do sistema de gestão 

ambiental, mostrou uma correlação significativa entre estes dois construtos, confirmando  

Kaur (2011 a, b),Govindarajulu e Daily (2004), Berrone e Gomez-Mejia (2009), Dailyet al. 

(2003; 2007), O'heocha (2000), Ramus (2001, 2002), Ramus e Steger (2000) Russo e 

Harrison (2005), Chiang e Birtch (2005), Strachan, Sinclair e Lal (2003), Herzberg (1966), 

Steers e Porter (1991). Aspecto igualmente relevante é o fato de que todas as assertivas deste 

construto permanceram em ambos os modelos estruturais ajustados, ressaltando a sua 

importância para os aspectos comportamentais da gestão de conflitos e para a eficácia do 

sistema de gestão ambiental.  

 

A hipótese H5: O retorno e avaliação possui uma relação com a eficácia do sistema de gestão 

ambiental, igualmente produziu uma correlação entre este construto e o de eficácia do sistema 

de gestão ambiental, confirmando Kaur (2011), Morrow e Rondinelli (2002), Govindarajulu e 

Daily (2004), Rezaee e Elam (2000) e Anseel e Lievens (2007).Um possivel inferência para 
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este resultado é ainda o carater negativo que a auditoria carrega, pois ao invés de ser um 

processo construtivo, no sentido de se produzir evidências objetivas das conformidades e 

mehorias contínuas observadas, indicando as oportunidades de melhoria, se enfatiza o lado 

negativo pela manutenção do foco em se identificar não conformidades nos sistemas, 

processos e desempenho profissionais.   

 

E, contraria os achados de King, Lenox e Terlaak (2005) que concluíram que as organizações 

com um sistema de gestão ambiental e certificadas na ISO 14001, por si só, não melhoraram o 

seu desempenho ambiental, entretanto o sistema fornecia informações sobre o sistema de 

gestão em si e direcionava os esforços para a melhoria.  Ainda segundo estes autores, as 

forças coercitivas da regulação foram o principal vetor que levou as organizações a buscarem 

a certificação. 

 

 Esse resultado sugere que a ISO 14001, neste contexto, veio para realizar um papel funcional 

nas organizações, principalmente permitindo uma comunicação conveniente entre as partes 

interessadas, ainda que este papel difira significativamente do esperado por muitos de seus 

idealizadores, confirmando os achados de Heras-Saizarbitoria, Dogui e Boiral (2013). 

 

Outro aspecto relevante a ser pontuado é que a ISO 14001 estabelece funções genéricas para a 

alta administração, tais como: definir, divulgar e implantar a política de gestão ambiental, 

desenvolver as estratégias para alcança-la, nomear representantes, garantir os recursos 

necessários e suficientes para o sistema de gestão ambiental, analisar criticamente o processo 

ambiental e seus resultados, entre as principais, entretanto a mesma não fornece as diretrizes 

quanto aos estilos recomendados de administração, as praticas em recursos humanos ou nem 

mesmo aborda a gestão de conflitos. 

 

O presente trabalho demonstrou a relação entre a gestão de conflitos e a eficácia do sistema de 

gestão ambiental, isso nos remete a sugerir uma revisão na norma, incorporando estes 

conceitos.   

 

A evidência de que tais aspectos podem sim ser incorporados de forma a efetivamente agregar 

valor às operações é a recém-lançada ISO 55001, que trata da gestão de ativos e esta norma 
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trata ou define ativos em cinco dimensões, a saber: o físico; o econômico; o informacional; os 

humanos e o intangível.  

 

Sabe-se que as organizações peseguem um aparente paradoxo que é possuir sistemas robustos 

que lhes garantam resultados diferenciados, independentes das pessoas que os conduzem e a 

necessidade de formar equipes profissionais de alto desempenho, continuamente motivadas 

para se alcançar resultados cada vez mais desafiadores.Assim, percebe-se que o fator crítico 

de sucesso nas organizações contemporâneas está nos seus ativos humanos. Portanto, os 

entendimentos do fator humano e suas inter-relações sociais geradas no âmbito da dinâmica 

organizacional são mandatórios.  

 

A inclusão do tema de gestão de conflitos e suas consequências nos processos de gestão, 

especificamente ao relacionado com o meio ambiente mostrou um resultado instigante para os 

lideres das organizações, fazendo aflorar um tema que raramente é explicitado, pois as 

organizações, por inúmeras razões, não expõem seus problemas, principalmente aqueles 

relacionados aos conflitos, invariavelmente camuflando-os e, assim transmitindo uma imagem 

de estabilidade do seu tecido organizacional, entretanto, sabe-se que a condição normal de 

operação, independentemente de sua natureza, é a existência de conflitos, estes em grande 

parte motivados pela natureza distinta de suas operações internas. Assim, cabe a reflexão 

sobre a “verdadeira” razão pela qual as organizações optam pela implantação do sistema de 

gestão ambiental, sabedoras de que introdução do mesmo no organismo corporativo 

invariavelmente promoverá conflitos. E a questão que se coloca é o que efetivamente as 

organizações almejam: Ser uma operação sustentável ou ter uma operação sustentável. A 

diferença não é apenas semântica e incorporam sonhos, valores, culturas, atuações e objetivos 

muito distintos. Não basta parecer politicamente correto, mas antes de tudo é necessário sê-lo. 

 

Conforme explicitado no item 4.2.1.1.6 – Etapa 6, que tratou do tamanho do efeito (f2), 

observou-se que todos os construtos apresentaram um efeito alto nos modelos estruturais. 

Uma possível interpretação para tal é que a conveniente condução por parte da organização 

dos processos de empoderamento, recompensas, retorno e avaliação, repercute 

favoravelmente na gestão dos conflitos e contribue de forma significativa para o compromisso 

de seus colaboradores para com a organização. Isto também foi obervado nas figuras72 e 125 

que apresentaram uma correlação alta de todos os construtos e, especificamente, uma alta 
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dependência do construto da eficácia do SGA com todos os demais, indicando a existência de  

multicolinearidade nos modelos estruturais, até em função da natureza dos construtos 

estudados que entende-se não atuam dissociadamente, mas sim de forma harmonica e 

complementar. 

 

Assim, se recomenda para estudos futuros que os construtos: retorno e avaliação, 

empoderamento, recompensas, compromisso e gestão de conflitos sejam agrupados em uma 

única variável latente, de tal forma que se tenha um modelo de segunda ordem. 

 

A expectativa era de não se encontrar a heterogeneidade, entretanto foram encontrados 6 

clustersno modelo 1 e 3 no modelo 2. O estudo das variáveis categóricas procurou eliminar os 

menores clusters e novamente analisar o modelo. Entretanto, como se observará no item 5.4 - 

análise dos modelos - variáveis categóricas,  esta redução não foi o suficiente para obter-se-se 

uma amostra mais homogênea, o que infere a necessidade em estudo futuro de se ampliar o 

numero de respondentes, de forma tal que a eliminação de clusters pequenos ainda produza 

um espaço amostral significativo para se conduzir as análises com tais reduções. 

 

Em função das variáveis categóricas e dos resultados não discriminantes que apresentaram, 

sugere-se que para estudos futuros se contemple a utilização das mesmas como variáveis de 

controle ou variáveis dummy, incluindo-as nos modelos estruturais. 

 

Aspecto igualmente importante é sugestão para estudos futuros, na identificação de variáveis 

mediadoras, onde se poderiam buscar efeitos não identificados neste trabalho. 

 

Sugerem-se pois, novas pesquisas, com novos modelos estruturais incorporando construtos 

como “maturidade organizacional”, “cultura organizacional” e” ativos intangíveis” estudando 

suas correlações e as relações que possuem com o desempenho do sistema ou processo de 

gestão ambiental. Que também se identifique a realação entre as boas práticas implantadas nas 

operações e os resultados, ou indicadores de desempenho, que elas produzem.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 –  VERSÃO INICIAL DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Estamos empenhados em atingir nossos objetivos

2
A Alta Administração trata o sistema de gestão ambiental como uma questão 

importante

3 Nosso relacionamento com a gerência é cooperativa.

4
Gerentes e supervisores encorajam atividades que melhorem a qualidade dos 

produtos e dos processos.

5
Supervisores e gerentes falam regularmente com empregados para avaliar o 

progresso das metas ambientais.

6
A alta administração aloca recursos adequados (dinheiro, mão-de-obra, etc) para 

o sistema de gestão ambiental.

7 Há uma atitude cooperativa entre a minha empresa e eu.

8 Atividades de reciclagem são praticadas extensivamente.

9
Os empregados podem expressar suas opiniões abertamente e livremente sem 

medo de represálias.

10
Nós somos recompensados por fazer sugestões de melhorias para o sistema de 

gestão ambiental.

11

Meu supervisor usa medidas quantitativas e qualitativas para assegurar que eu 

estou progredindo na direção das metas ambientais da organização, ou 

contribuindo para elas

12 A relação entre a organização e seus colaboradores é positiva

13 Temos um alto nível de comprometimento com a organização.

14 Minha empresa coopera com as pessoas da organização.

15
Gerentes e supervisores encorajam atividades que promovem a melhoria 

continua do sistema de gestão ambiental.  

16
Nós usamos frequentemente o trabalho em equipe para resolver problemas do 

sistema de gestão ambiental.

17
Eu recebo informação suficiente sobre o que se espera que eu faça no meu 

trabalho em relação ao desempenho ambiental

18 O nosso relacionamento interno na organização reflete uma situação feliz. 

19 Temos a intenção de continuar nesta organização no futuro próximo.

20
A alta administração comunica as metas ambientais aos empregados 

frequentemente

21 A cooperação da minha empresa com os seus colaboradores é uma prioridade.

22 Resíduos estão sendo reduzidos por meio de redesenho de produtos e processos.

23 Estou satisfeito com a relação com minha organização.

24 Estamos empenhados em fazer desta organização uma referência.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25
Os empregados tem oportunidade de participar e são encorajados a ajudar a organização 

na implementação de mudanças

26
Eu me sinto livre para discutir minhas preocupações com outras pessoas na gerência que 

não meu supervisor imediato

27 As relações entre os colaboradores da organização são livres de problemas pessoais. 

28 Todos os setores da organização tem forte comprometimento com os objetivos.

29
Gerentes e supervisores raramente permitem que os empregados tomarem providências 

necessárias por eles mesmos

30
A alta administração provê treinamento dos empregados em habilidades, formação de 

equipes, benchmarking  e construção de consenso. 

31
Nossa organização provê incentivos individuais para melhorias no sistema de gestão 

ambiental.

32 Atingir metas ambientais é um dos critérios da minha avaliação de desempenho.

Sexo

Discordo 

Totalmente

Concordo 

Totalmente

Discordo 

Totalmente

Concordo 

Totalmente

Masculino Feminino

Pós-Grad. MBA / Mestrado1° Grau 2° Grau Superior

> 2 anos 2 a 4 anos 4 a 7 anos 8 a 10 anos mais de 10 anos

8 a 10 anos mais de 10 anos

> 25 anos 25 a 30 anos 31 a 35 anos 36 a 45 anos mais de 45 anos

> 2 anos 2 a 4 anos 4 a 7 anos

Departamento em que trabalha

operacional tecnico superv./coord.
Nível hierárquico

diretoria gerência

Nível de instrução

Tempo de experiência no cargo atual

Tempo de serviço na organização atual

Idade

 

Porte da empresa (número de funcionários)
até 50 51 - 100 101 - 200 mais de 300201 - 300

Origem do capital controlador
Nacional Internacional
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APÊNDICE 2 -  ASSERTIVAS ORIGINAIS E ASSERTIVAS MODIFICADAS 

 

N° Assertiva original Assertiva modificada 

1 A Alta Administração trata o sistema de 

gestão ambiental como uma questão 

importante. 

A Alta Administração trata o sistema de 

gestão ambiental como uma questão 

importante. 

2 As áreas operacionais cumprem as 

orientações da gestão ambiental com 

naturalidade 

As áreas operacionais cumprem as 

orientações da gestão ambiental com 

naturalidade. 

3 Nós usamos frequentemente o trabalho 

em equipe para resolver problemas do 

sistema de gestão ambiental. 

A empresa usa frequentemente o trabalho em 

equipe para resolver problemas do sistema 

de gestão ambiental. 

4 Nossa organização provê incentivos 

individuais para melhorias no sistema 

de gestão ambiental. 

A empresa fornece incentivos individuais 

para melhorias no sistema de gestão 

ambiental. 

5 Os resultados das auditorias ambientais 

são comunicados aos empregados para 

identificar áreas para melhoria 

ambiental. 

Os resultados das auditorias ambientais são 

comunicados aos empregados para 

identificar áreas para melhoria. 

6 A alta administração aloca recursos 

adequados (dinheiro, mão-de-obra, etc) 

para o sistema de gestão ambiental. 

A empresa aloca recursos adequados para o 

sistema de gestão ambiental. 

7 Quando os objetivos ambientais 

divergem do negócio, a decisão pende 

sempre para o negócio 

Quando os objetivos ambientais divergem do 

negócio a decisão pende sempre para o 

negócio. 

8 Eu me sinto livre para discutir minhas 

preocupações com outras pessoas na 

gerência que não meu supervisor 

imediato 

Eu me sinto livre para discutir minhas 

preocupações com outras pessoas da gestão  

que não meu supervisor imediato. 

9 Empregados que atingem ou 

ultrapassam suas metas ambientais são 

recompensados com pagamento de 

bônus ou outros prêmios em dinheiro 

Empregados que atingem ou ultrapassam 

suas metas ambientais são recompensados 

com bônus ou prêmios em dinheiro 

10 Meu supervisor usa medidas 

quantitativas e qualitativas para 

assegurar que eu estou progredindo na 

direção das metas ambientais da 

organização, ou contribuindo para elas. 

Meu supervisor usa medidas quantitativas e 

qualitativas para assegurar que estou 

progredindo na direção das metas ambientais 

ou contribuindo para elas. 

11 Estamos conseguindo cumprir a 

legislação ambiental 

A empresa está conseguindo cumprir a 

legislação ambiental. 

12 Quando os objetivos ambientais são um 

obstáculo para os objetivos do negócio, 

a solução é discutida abertamente. 

Quando os objetivos ambientais são um 

obstáculo para os objetivos do negócio a 

solução é discutida abertamente. 

13 Gerentes e supervisores encorajam 

atividades que melhorem a qualidade 

dos produtos e dos processos.  

Meu supervisor encoraja atividades que 

melhoram a qualidade dos produtos e dos 

processos. 

14 Gerentes e supervisores raramente 

permitem que os empregados 

Gerentes e supervisores raramente permitem 

que os empregados tomem providências 
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tomemprovidências necessárias por eles 

mesmos 

necessárias por eles mesmos 

15 Atividades de reciclagem são praticadas 

extensivamente. 

Atividades de reciclagem são praticadas 

extensivamente na empresa. 

16 Aalta administração assume o papel de 

mediador quanto há disputas internas 

envolvendo gestão ambiental 

A alta administração assume o papel de 

mediador quanto há disputas internas 

envolvendo a gestão ambiental. 

17 Gerentes e supervisores encorajam 

atividades que promovem a melhoria 

contínua do sistema de gestão 

ambiental.  

Os empregados tem oportunidade de 

participar e são encorajados a ajudar a 

organização na implementação de mudanças 

18 Nós somos recompensados por fazer 

sugestões de melhorias para o sistema 

de gestão ambiental. 

Sou recompensado por fazer sugestões de 

melhorias para o sistema de gestão 

ambiental. 

19 As soluções para disputas envolvendo 

gestão ambiental são sempre amigáveis 
As soluções para disputas envolvendo gestão 

ambiental são sempre amigáveis. 

20 Os empregados tem oportunidade de 

participar e são encorajados a ajudar a 

organização na implementação de 

mudanças. 

Meu supervisor encoraja atividades que 

promovem a melhoria contínua do sistema 

de gestão ambiental. 

21 Os supervisores no meu departamento 

dão crédito as pessoas quando 

trabalham  nas melhorias do sistema de 

gestão ambiental. 

Meu supervisor dá crédito as pessoas quando 

trabalham nas melhorias do sistema de 

gestão ambiental. 

22 Supervisores e gerentes falam 

regularmente com empregados para 

avaliar o progresso das metas 

ambientais.  

Meu supervisor fala regularmente com a 

equipe para avaliar o progresso das metas 

ambientais. 

23 Estamos melhorando nosso desempenho 

na prevenção e atendimento a acidentes 

ambientais 

A empresa está melhorando o desempenho 

na prevenção e atendimento a acidentes 

ambientais. 

24 Informação sobre desempenho 

ambiental está prontamente disponível 

para os empregados 

Informações sobre desempenho ambiental 

estão prontamente disponíveis para os 

empregados. 

25 Eu recebo informação suficiente sobre o 

que se espera que eu faça no meu 

trabalho em relação ao desempenho 

ambiental. 

Eu recebo informação suficiente sobre o que 

se espera que eu faça no meu trabalho em 

relação ao desempenho ambiental. 

26 A alta administração provê treinamento 

dos empregados em habilidades, 

formação de equipes, benchmarking e 

construção de consenso.  

A empresa provê treinamento aos 

empregados em desenvolvimento de 

habilidades, formação de equipes e 

construção de consenso. 

27 As áreas funcionais da empresa 

colaboram com os responsáveis pelo 

meio ambiente. 

As áreas funcionais da empresa colaboram 

com os responsáveis pelo meio ambiente. 

28 Resíduos estão sendo reduzidos por 

meio de redesenho de produtos e 

processos 

Resíduos estão sendo reduzidos por meio do 

redesenho de produtos e processos. 

29 A gestão ambiental é vista como uma A gestão ambiental é vista como uma 
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atividade extra que atrapalha o serviço. atividade extra que atrapalha o serviço. 

30 Os empregados podem expressar suas 

opiniões abertamente e livremente sem 

medo de represálias. 

Os empregados podem expressar suas 

opiniões abertamente e livremente sem medo 

de represálias. 

31 Atingir metas ambientais é um dos 

critérios da minha avaliação de 

desempenho. 

Atingir metas ambientais é um dos critérios 

da minha avaliação de desempenho. 

32 Estamos conseguindo diminuir o 

consumo de recursos naturais 

A empresa está conseguindo diminuir o 

consumo de recursos naturais. 

33 A alta administração comunica as metas 

ambientais aos empregados 

frequentemente. 

A alta administração comunica as metas 

ambientais aos empregados frequentemente. 

34 Os gerentes colaboram entre si para 

resolver dilemas ambientais 

Os gerentes da empresa colaboram entre si 

para resolver dilemas ambientais. 

35 Na época das auditorias não é 

necessário fazer esforços de última 

hora. 

Na época das auditorias não é necessário 

fazer esforços de última hora. 
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APÊNDICE 3 – AVALIAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

A Alta Administração trata o sistema de gestão ambiental como uma questão importante. 2 19 0,81

A empresa aloca recursos adequados para o sistema de gestão ambiental. 3 18 0,71

A alta administração comunica as metas ambientais aos empregados frequentemente. 1 4 16 0,52

Os empregados têm oportunidade de participar e são encorajados a ajudar a organização na implementação de mudanças 6 15 0,43

A empresa provê treinamento aos empregados em desenvolvimento de habilidades, formação de equipes e construção de consenso. 2 3 16 0,52 

Quando os objetivos ambientais divergem do negócio a decisão pende sempre para o negócio. 3 2 16 0,52

Quando os objetivos ambientais são um obstáculo para os objetivos do negócio a solução é discutida abertamente. 2 1 18 0,71

A alta administração assume o papel de mediador quanto há disputas internas envolvendo a gestão ambiental. 1 4 16 0,52

As soluções para disputas envolvendo gestão ambiental são sempre amigáveis. 2 4 15 0,43

Os gerentes da empresa colaboram entre si para resolver dilemas ambientais. 1 3 17 0,62

As áreas funcionais da empresa colaboram com os responsáveis pelo meio ambiente. 4 17 0,62

A gestão ambiental é vista como uma atividade extra que atrapalha o serviço. 3 3 15 0,43

As áreas operacionais cumprem as orientações da gestão ambiental com naturalidade. 5 16 0,52 

Meu supervisor encoraja atividades que melhoram a qualidade dos produtos e dos processos. 1 20 0,90

Atividades de reciclagem são praticadas extensivamente na empresa. 1 2 18 0,71

Meu supervisor encoraja atividades que promovem a melhoria contínua do sistema de gestão ambiental. 2 19 0,81

Resíduos estão sendo reduzidos por meio do redesenho de produtos e processos. 4 17 0,62

A empresa está conseguindo diminuir o consumo de recursos naturais. 4 17 0,62

A empresa está conseguindo cumprir a legislação ambiental. 4 17 0,62

A empresa está melhorando o desempenho na prevenção e atendimento a acidentes ambientais. 2 19 0,81

Na época das auditorias não é necessário fazer esforços de última hora. 3 3 15 0,43

Os empregados podem expressar suas opiniões abertamente e livremente sem medo de represálias. 4 17 0,62

A empresa usa frequentemente o trabalho em equipe para resolver problemas do sistema de gestão ambiental. 1 4 16 0,52

Eu me sinto livre para discutir minhas preocupações com outras pessoas da gestão  que não meu supervisor imediato. 1 4 16 0,52

Gerentes e supervisores raramente permitem que os empregados tomem providências necessárias por eles mesmos 2 3 16 0,52 

Sou recompensado por fazer sugestões de melhorias para o sistema de gestão ambiental. 5 4 12 0,14

Atingir metas ambientais é um dos critérios da minha avaliação de desempenho. 3 18 0,71

A empresa fornece incentivos individuais para melhorias no sistema de gestão ambiental. 2 4 15 0,43

Empregados que atingem ou ultrapassam suas metas ambientais são recompensados com bônus ou prêmios em dinheiro 2 3 16 0,52

Meu supervisor dá crédito as pessoas quando trabalham nas melhorias do sistema de gestão ambiental. 6 15 0,43 

Informações sobre desempenho ambiental está prontamente disponível para os empregados. 1 2 18 0,71

Os resultados das auditorias ambientais são comunicados aos empregados para identificar áreas para melhoria. 2 19 0,81

Meu supervisor fala regularmente com a equipe para avaliar o progresso das metas ambientais. 2 2 17 0,62
Meu supervisor usa medidas quantitativas e qualitativas para assegurar que estou progredindo na direção das metas ambientais ou 

contribuindo para elas. 5 16 0,52

Eu recebo informação suficiente sobre o que se espera que eu faça no meu trabalho em relação ao desempenho ambiental. 2 19 0,81

Considere a seguinte escala:

3 = essencial

2 = útil, mas não essencial

1 = não necessário

 

Desempenho 

Ambiental: Refere-se à 

performance alcançada 

e esperada pelo sistema 

de gestão ambiental

 

Recompensa: Refere-se 

aos atos ou efeitos de 

reconhecer as 

contribuições dadas 

pelos funcionários de 

uma organização.

 

 Compromisso da Gerência: Refere-se às 

atitudes da gerência em relação ao desejo 

de se alcançar objetivos
CVR

Gestão de Conflitos: 

Refere-se à(s) 

maneira(s) e/ou a(s) 

prática(s) que o gestor 

ou líder emprega para 

lidar com os conflitos 

existentes em sua 

equipe de 

colaboradores. 

 

Empoderamento dos 

empregados: Refere-

se ao nível de 

influência e decisão 

que os empregados de 

uma organização 

possuem.

Retorno e Avaliação: 

Refere-se ao nível de 

informação (frequência 

e profundidade) que os 

superiores fornecem aos 

funcionários sobre seu 

desempenho 

profissional. 
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APÊNDICE  4 – VERSÃO FINAL DO  INSTRUMENTO DE PESQUISA 
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APÊNDICE 5 – CONFIGURAÇÃO DO FIMIX DO MODELO 1 OU INICIAL 

AJUSTADO 

 

FIMIX para 2 segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do software SmartPLS 2.0  

 

FIMIX para 3 segmentos 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do software SmartPLS 2.0  
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FIMIX para  4 segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do software SmartPLS 2.0  

 

FIMIX para  5 segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do software SmartPLS 2.0  
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FIMIX para  6 segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do software SmartPLS 2.0  
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APÊNDICE 6 – CONFIGURAÇÃO DO FIMIX DO MODELO 2 OU ALTERNATIVO 

AJUSTADO 

 

FIMIX para 2 segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do software SmartPLS 2.0  

 

FIMIX para 3 segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do software SmartPLS 2.0  
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FIMIX para  4 segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do software SmartPLS 2.0  

 

FIMIX para  5 segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do software SmartPLS 2.0  
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FIMIX para  6 segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e extraído do software SmartPLS 2.0  
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APÊNDICE 7 : RESULTADOS DAS ANÁLISES DAS VARIÁVEIS CATEGÓRICAS 

 

 

 

CAPITAL

NACIONAL
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,715935 0,760710  0,839875 0,528122 0,528122 0,797780 0,922042 0,873156 0,556364 0,556364

EFICÁCIA 0,594657 0,866339 0,773361 0,846699 0,453804 0,452801 0,646103 0,900804 0,776325 0,861530 0,452872 0,465351

EMPODERAMENTO 0,672169 0,825915  0,762498 0,399805 0,399805 0,832827 0,908765 0,800720 0,412844 0,412844

G CONFLITOS 0,632832 0,904929  0,901264 0,523176 0,523176 0,712609 0,925325 0,899162 0,557731 0,557731

RECOMPENSAS 0,691800 0,858765  0,874854 0,400696 0,420696 0,624624 0,892382 0,853926 0,431793 0,431793

RETORNO 0,579496 0,894585  0,976771 0,602587 0,612587 0,790080 0,937654 0,911151 0,620937 0,620937

Modelo 1 MODELO 1 - AJUSTADO

CAPITAL

NACIONAL
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,673347 0,715460  0,803967 0,456706 0,446706 0,853369 0,920883 0,828275 0,464985 0,464985

EFICÁCIA 0,559284 0,814805 0,625148 0,770385 0,426809 0,385866 0,700234 0,874758 0,663441 0,784572 0,423532 0,397746

EMPODERAMENTO 0,632185 0,776786 0,811193 0,376023 0,376023 0,834259 0,909640 0,801391 0,426012 0,426012

G CONFLITOS 0,595188 0,907531 0,587653 0,858349 0,412055 0,492055 0,740508 0,919425 0,595739 0,883054 0,417181 0,543367

RECOMPENSAS 0,650649 0,807681 0,853502 0,470912 0,470912 0,636459 0,897184 0,860470 0,459233 0,459233

RETORNO 0,545025 0,841371 0,918668 0,613768 0,613768 0,769713 0,930337 0,899952 0,593252 0,593252

Modelo 2 MODELO 2 - AJUSTADO
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CAPITAL

INTERNACIONAL
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbac

hs Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,744536 0,82953  0,814562 0,487004369 0,491436158 0,797780 0,922042 0,873156 0,556364 0,556364

EFICÁCIA 0,738569 0,851238 0,688575 0,725943 0,418472603 0,421347616 0,646103 0,900804 0,776325 0,861530 0,452872 0,465351

EMPODERAMENTO 0,814451 0,804397 0,705612 0,368678431 0,372033442 0,832827 0,908765 0,800720 0,412844 0,412844

G CONFLITOS 0,763215 0,816184  0,777691 0,48244409 0,48683438 0,712609 0,925325 0,899162 0,557731 0,557731

RECOMPENSAS 0,683744 0,795287 0,752145 0,461713661 0,465915302 0,624624 0,892382 0,853926 0,431793 0,431793

RETORNO 0,710421 0,863219 0,807523 0,601779797 0,607256054 0,790080 0,937654 0,911151 0,620937 0,620937

Modelo 1 MODELO 1 - AJUSTADO

CAPITAL

INTERNACIONAL
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,794266 0,919683  0,802594 0,448657 0,453343 0,853369 0,920883 0,828275 0,464985 0,464985

EFICÁCIA 0,703838 0,862475 0,606386 0,781985 0,385522 0,388687 0,700234 0,874758 0,663441 0,784572 0,423532 0,397746

EMPODERAMENTO 0,832990 0,908279  0,800072 0,339648 0,343195 0,834259 0,909640 0,801391 0,426012 0,426012

G CONFLITOS 0,731169 0,914919 0,586696 0,876701 0,444456 0,449098 0,740508 0,919425 0,595739 0,883054 0,417181 0,543367

RECOMPENSAS 0,630473 0,894053  0,854664 0,425358 0,429800 0,636459 0,897184 0,860470 0,459233 0,459233

RETORNO 0,747440 0,936259  0,909564 0,554395 0,560185 0,769713 0,930337 0,899952 0,593252 0,593252

Modelo 2 MODELO 2 - AJUSTADO

PORTE AVE
Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,795863 0,921197  0,871462 0,482134325 0,486521796 0,797780 0,922042 0,873156 0,556364 0,556364

EFICÁCIA 0,644858 0,897482 0,707858 0,829343 0,414287877 0,41713414 0,646103 0,900804 0,776325 0,861530 0,452872 0,465351

EMPODERAMENTO 0,833086 0,90888 0,803381 0,364991647 0,368313108 0,832827 0,908765 0,800720 0,412844 0,412844

G CONFLITOS 0,702177 0,916183  0,877913 0,477619649 0,481966036 0,712609 0,925325 0,899162 0,557731 0,557731

RECOMPENSAS 0,629096 0,894283 0,855845 0,457096524 0,461256149 0,624624 0,892382 0,853926 0,431793 0,431793

RETORNO 0,789484 0,937435 0,910821 0,595761999 0,601183493 0,790080 0,937654 0,911151 0,620937 0,620937

Modelo 1 MODELO 1 - AJUSTADO
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PORTE AVE
Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,667848 0,90897  0,73484 0,45802761 0,46219571 0,853369 0,920883 0,828275 0,464985 0,464985

EFICÁCIA 0,682331 0,865572 0,656791 0,767374 0,39357348 0,39627743 0,700234 0,874758 0,663441 0,784572 0,423532 0,397746

EMPODERAMENTO 0,709054 0,935951 0,817805 0,34674206 0,34989745 0,834259 0,909640 0,801391 0,426012 0,426012

G CONFLITOS 0,67114 0,910652 0,587312 0,87839 0,45373867 0,45786773 0,740508 0,919425 0,595739 0,883054 0,417181 0,543367

RECOMPENSAS 0,639695 0,89858 0,86292 0,4342417 0,43819334 0,636459 0,897184 0,860470 0,459233 0,459233

RETORNO 0,73896 0,933649 0,910195 0,5659739 0,57112432 0,769713 0,930337 0,899952 0,593252 0,593252

Modelo 2 MODELO 2 - AJUSTADO

ISO 14001 AVE
Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,650850 0,691555 0,854432 0,480110 0,480110 0,797780 0,922042 0,873156 0,556364 0,556364

EFICÁCIA 0,540598 0,787581 0,767578 0,860635 0,412549 0,411637 0,646103 0,900804 0,776325 0,861530 0,452872 0,465351

EMPODERAMENTO 0,611063 0,750832 0,784089 0,363460 0,363460 0,832827 0,908765 0,800720 0,412844 0,412844

G CONFLITOS 0,575302 0,877208 0,829669 0,475615 0,475615 0,712609 0,925325 0,899162 0,557731 0,557731

RECOMPENSAS 0,628909 0,780695 0,844317 0,455178 0,455178 0,624624 0,892382 0,853926 0,431793 0,431793

RETORNO 0,526815 0,813259 0,887973 0,593261 0,593261 0,790080 0,937654 0,911151 0,620937 0,620937

Modelo 1 MODELO 1 - AJUSTADO

ISO 14001 AVE
Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,664200 0,705741  0,810820 0,491436 0,491436 0,853369 0,920883 0,828275 0,464985 0,464985

EFICÁCIA 0,551687 0,803736 0,613939 0,774068 0,422281 0,421348 0,700234 0,874758 0,663441 0,784572 0,423532 0,397746

EMPODERAMENTO 0,623597 0,766234 0,799369 0,372033 0,372033 0,834259 0,909640 0,801391 0,426012 0,426012

G CONFLITOS 0,587103 0,895202 0,557833 0,845837 0,486834 0,486834 0,740508 0,919425 0,595739 0,883054 0,417181 0,543367

RECOMPENSAS 0,641810 0,796709 0,860770 0,465915 0,465915 0,636459 0,897184 0,860470 0,459233 0,459233

RETORNO 0,537621 0,829941 0,905278 0,607256 0,607256 0,769713 0,930337 0,899952 0,593252 0,593252

Modelo 2 MODELO 2 - AJUSTADO
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TEMPO

CERTIFICAÇÃO
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,715935 0,760710  0,839875 0,528122 0,528122 0,797780 0,922042 0,873156 0,556364 0,556364

EFICÁCIA 0,594657 0,866339 0,733610 0,846699 0,453804 0,452801 0,646103 0,900804 0,776325 0,861530 0,452872 0,465351

EMPODERAMENTO 0,672169 0,825915  0,862498 0,399805 0,399805 0,832827 0,908765 0,800720 0,412844 0,412844

G CONFLITOS 0,632832 0,964929  0,912636 0,523176 0,523176 0,712609 0,925325 0,899162 0,557731 0,557731

RECOMPENSAS 0,691800 0,858765  0,828749 0,500696 0,500696 0,624624 0,892382 0,853926 0,431793 0,431793

RETORNO 0,579496 0,894585  0,907677 0,652587 0,652587 0,790080 0,937654 0,911151 0,620937 0,620937

Modelo 1 MODELO 1 - AJUSTADO

TEMPO

CERTIFICAÇÃO
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,673347466 0,715459801  0,839666337 0,496706454 0,416706454 0,853369 0,920883 0,828275 0,464985 0,464985

EFICÁCIA 0,55928436 0,814804924 0,62514816 0,77038501 0,4268094 0,425866263 0,700234 0,874758 0,663441 0,784572 0,423532 0,397746

EMPODERAMENTO 0,63218533 0,776785906 0,81119276 0,37602323 0,37602323 0,834259 0,909640 0,801391 0,426012 0,426012

G CONFLITOS 0,595188128 0,90753094 0,5543265 0,858348608 0,402055325 0,492055325 0,740508 0,919425 0,595739 0,883054 0,417181 0,543367

RECOMPENSAS 0,650648627 0,807681465 0,835023506 0,409119051 0,470911905 0,636459 0,897184 0,860470 0,459233 0,459233

RETORNO 0,545025337 0,841371131 0,818668028 0,603768434 0,613768434 0,769713 0,930337 0,899952 0,593252 0,593252

Modelo 2 MODELO 2 - AJUSTADO
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SETORES AVE
Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,659451 0,701031  0,846523 0,528122 0,528122 0,797780 0,922042 0,873156 0,556364 0,556364

EFICÁCIA 0,545728 0,868688 0,771025 0,806990 0,453804 0,452801 0,646103 0,900804 0,776325 0,861530 0,452872 0,465351

EMPODERAMENTO 0,672998 0,855096  0,762498 0,399805 0,399805 0,832827 0,908765 0,800720 0,412844 0,412844

G CONFLITOS 0,631843 0,864929  0,806364 0,523176 0,523176 0,712609 0,925325 0,899162 0,557731 0,557731

RECOMPENSAS 0,600038 0,886469  0,827485 0,500696 0,500696 0,624624 0,892382 0,853926 0,431793 0,431793

RETORNO 0,579418 0,855851  0,777708 0,652587 0,652587 0,790080 0,937654 0,911151 0,620937 0,620937

Modelo 1 MODELO 1 - AJUSTADO

 SETORES AVE
Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,604576 0,642388  0,793684 0,445976 0,445976 0,853369 0,920883 0,828275 0,464985 0,464985

EFICÁCIA 0,502163 0,731586 0,640873 0,799447 0,383218 0,382371 0,700234 0,874758 0,663441 0,784572 0,423532 0,397746

EMPODERAMENTO 0,567618 0,697450  0,728343 0,337619 0,337619 0,834259 0,909640 0,801391 0,426012 0,426012

G CONFLITOS 0,534400 0,814842 0,587498 0,770683 0,441800 0,441800 0,740508 0,919425 0,595739 0,883054 0,417181 0,543367

RECOMPENSAS 0,584196 0,725191  0,784289 0,422816 0,422816 0,636459 0,897184 0,860470 0,459233 0,459233

RETORNO 0,489360 0,755439  0,824842 0,551082 0,551082 0,769713 0,930337 0,899952 0,593252 0,593252

Modelo 2 MODELO 2 - AJUSTADO

NIVEL

HIERARQUICO
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,70831807 0,81986533  0,77560118 0,42909955 0,433004399 0,797780 0,922042 0,873156 0,556364 0,556364

EFICÁCIA 0,66292362 0,79875898 0,62999362 0,73811527 0,368716211 0,371249384 0,646103 0,900804 0,776325 0,861530 0,452872 0,465351

EMPODERAMENTO 0,74144654 0,8089032 0,71500909 0,324842566 0,327798666 0,832827 0,908765 0,800720 0,412844 0,412844

G CONFLITOS 0,65163753 0,81540287 0,78134257 0,425081488 0,428949772 0,712609 0,925325 0,899162 0,557731 0,557731

RECOMPENSAS 0,55989544 0,79591187 0,76170205 0,406815907 0,410517973 0,624624 0,892382 0,853926 0,431793 0,431793

RETORNO 0,70264076 0,83431715 0,81063069 0,530228179 0,535053309 0,790080 0,937654 0,911151 0,620937 0,620937

Modelo 1 MODELO 1 - AJUSTADO
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NIVEL

HIERARQUICO
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO
AVE

Composite 

Reliability
R Square

Cronbachs 

Alpha

CV-Red

1-SSE/SSO

CV-Com

1-SSE/SSO

COMPROMISSO 0,712161447 0,824613552  0,78029888 0,402278439 0,406479751 0,853369 0,920883 0,828275 0,464985 0,464985

EFICÁCIA 0,666946012 0,803600525 0,633365283 0,742585924 0,345669394 0,348507678 0,700234 0,874758 0,663441 0,784572 0,423532 0,397746

EMPODERAMENTO 0,746882008 0,814388191  0,719339793 0,304538097 0,30771863 0,834259 0,909640 0,801391 0,426012 0,426012

G CONFLITOS 0,655586192 0,820341643 0,615710867 0,786075045 0,398511528 0,4026735 0,740508 0,919425 0,595739 0,883054 0,417181 0,543367

RECOMPENSAS 0,565299481 0,801632457  0,766315565 0,381387647 0,385370781 0,636459 0,897184 0,860470 0,459233 0,459233

RETORNO 0,707209937 0,83947614  0,815540559 0,497085966 0,502277429 0,769713 0,930337 0,899952 0,593252 0,593252

Modelo 2 MODELO 2 - AJUSTADO
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APÊNDICE 8 - CONFIGURAÇÃO DAS ASSERTIVAS: ORIGINAIS, NOS 

MODELOS 1 E 2 AJUSTADOS   

 

 

 

 

 

MODELO 

ESTRUTURAL 1 

OU INICIAL

MODELO 

ESTRUTURAL 2 

OU 

ALTERNATIVO

Permaneceram Permaneceram

Retiradas Retiradas

COMP_1 1 A Alta Administração trata o sistema de gestão ambiental como uma questão importante

COMP_2 6 A empresa aloca recursos adequados para o sistema de gestão ambiental.

COMP_3 33 A alta administração comunica frequentemente as metas ambientais aos empregados

COMP_4 17 Os empregados são encorajados a ajudar a organização na implementação de mudanças

COMP_5 26  A empresa provê treinamento aos empregados para desenvolver habilidades, formação de equipes e construção de consenso.

GESCF_1 7 Quando os objetivos ambientais divergem do negócio a decisão pende sempre para o negócio.

GESCF_2 12 Quando os objetivos ambientais são um obstáculo para os objetivos do negócio a solução é discutida abertamente.

GESCF_3 16  A alta administração assume o papel de mediador quanto há disputas internas envolvendo a gestão ambiental.

GESCF_4 19 As soluções para disputas envolvendo gestão ambiental são sempre amigáveis.

GESCF_5 34 Os gerentes da empresa colaboram entre si para resolver dilemas ambientais.

GESCF_6 27 As áreas funcionais da empresa colaboram com os responsáveis pelo sistema de gestão ambiental.

GESCF_7 29 A gestão ambiental é vista como uma atividade que contribui para a melhoria dos produtos e processos.

GESCF_8 2 As áreas operacionais cumprem as orientações da gestão ambiental com naturalidade.

DSAMB_1 13 Meu supervisor encoraja atividades que melhoram a qualidade dos produtos e dos processos.

DSAMB_2 15 Atividades de reciclagem de materiais são praticadas extensivamente na empresa.

DSAMB_3 20 Meu supervisor encoraja atividades que promovem a melhoria contínua do sistema de gestão ambiental

DSAMB_4 28 Resíduos estão sendo reduzidos por meio do redesenho de produtos e processos.

DSAMB_5 32 A empresa diminuiu o consumo de recursos naturais no último ano.

DSAMB_6 11  A empresa consegue cumprir a legislação ambiental.

DSAMB_7 23 A empresa melhorou o desempenho na prevenção e atendimento a acidentes ambientais nos últimos dois anos.

DSAMB_8 35 Na época das auditorias não é necessário fazer esforços de última hora.

EMPD_1 30  Os empregados podem expressar suas opiniões livremente sem medo de represálias.

EMPD_2 3 A empresa usa frequentemente o trabalho em equipe para resolver problemas do sistema de gestão ambiental.

EMPD_3 8  Eu me sinto livre para discutir minhas preocupações com outras pessoas da gestão que não meu supervisor imediato.

EMPD_4 14 Gerentes e supervisores permitem que os empregados tomem providências necessárias por eles mesmos.

RECOP_1 18  Sou recompensado ou reconhecido por fazer sugestões de melhorias para o sistema de gestão ambiental.

RECOP_2 31  Atingir metas ambientais é um dos critérios da minha avaliação de desempenho.

RECOP_3 4 A empresa fornece incentivos individuais para melhorias no sistema de gestão ambiental.

RECOP_4 9 Empregados que atingem ou ultrapassam suas metas ambientais são recompensados.

RECOP_5 21 Meu supervisor dá crédito às pessoas quando trabalham nas melhorias do sistema de gestão ambiental.

RETAV_1 24  Informações sobre desempenho ambiental está prontamente disponível para os empregados.

RETAV_2 5  Os resultados das auditorias ambientais são comunicados aos empregados para identificar áreas para melhoria.

RETAV_3 22 Meu supervisor fala regularmente com a equipe para avaliar o progresso das metas ambientais.

RETAV_4 10  Meu supervisor usa medidas quantitativas e qualitativas para assegurar que estou contribuindo com as metas ambientais.

RETAV_5 25 Eu recebo informação suficiente sobre o que se espera que eu faça no meu trabalho em relação ao desempenho ambiental.

ASSERTIVAS

Assertiva no 

Instrumento 

Pesquisa

Assertiva no 

Modelo
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APÊNDICE 9 - AS ANÁLISES COM O SOFTWARE G*POWER3 SOBRE AS 

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO AMOSTRAL. 

 

Calculo a priori com as condições recomendadas para 5 preditores. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor extraído do software G*Power3 

 

Calculo a priori com as condições recomendadas para 4 preditores. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor extraído do software G*Power 3 
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Calculo a priori com as condições recomendadas para 1 preditor. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor extraído do software G*Power 3 

 

As figuras acima mostram o resultado produzido quando se utiliza o software G*Power3, com 

a parametrização sugerida, indicando como resultado o tamanho do espaço amostral, 

designado como Total sample size e indicados com o circulo vermelho. O número de 

preditores está destacado no círculo azul. 

 

Assim, tanto as recomendações do tamanho amostral feitas por Hair et al (2014) e  através do 

software G*Power 3, estão plenamente atendidas com o espaço amostral que temos de 120 

respondentes. 

 

Avaliou-se este tamanho amostral de 120, alterando a parametrização do software G*Power3,  

utilizando o cálculo a posteriori, estimou-se o valor do power da amostra com o número de 

preditores 5, 4 e 1,  conforme explicitado nas três figuras a seguir. 
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Valor do power da amostra de 120 respondentes com 5 preditores

 

Fonte: Elaborado pelo autor extraído do software G*Power3 

 

 

Valor do power da amostra de 120 respondentes com 4 preditores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor extraído do software G*Power3 
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Valor do power da amostra de 120 respondentes com 1 preditor. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor extraído do software G*Power 3 

 

As três figuras acima mostram o resultado produzido quando se utiliza o software G*Power3 

com 120 de tamanho do espaço amostral,com 5 preditores, ver indicado no circulo azul, 

obteve-se um novo valor para o power de 0.9128734, como indicado no circulo vermelho, 

com 4 preditores, ver indicado no circulo azul, obteve-se um novo valor para o power de 

0.9331242, como indicado no circulo vermelho ecom 1 preditor, ver indicado no circulo azul, 

obteve-se um novo valor para o power de 0.9877089, como indicado no circulo vermelho. 

 

Como demonstrado, o espaço amostral de 120 respondentes válidos corresponde a um power 

de  0.913, ao invés de 0,80 que é o valor preconizado, significando uma maior robustez 

estatística. 

 

Para o cálculo da sensibilidade, se estima o valor do tamanho do efeito (f2) segundo a amostra 

obtida, que no presente estudo é de 120 respondentes, obtiveram-se os resultados explicitados 

nas figuras abaixo.  

 

Tamanho do efeito nas condições normais com power de 0.80 para 5 preditores. 
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Fonte: Elaborado pelo autor extraído do software G*Power 3 

 

A figura mostra o resultado para o tamanho do efeito produzido quando se utiliza o software 

G*Power 3, para 5 preditores, como resultado, com este tamanho do espaço amostral,(circulo 

azul), se obteve o valor para o tamanho do efeito (f2) de 0,1121853 ou 0,112, (circulo 

vermelho).  

 

Os 5 preditores significam os cinco construtos, ou variáveis independentes, no modelo 

estrutural 1 ou inicial, que porcuraram explicar o construto eficácia do SGA, ou variável 

dependente. 

 

Tamanho do efeito nas condições normais com power de 0.80 para 4 preditores. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor extraído do software G*Power 3 
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A figura mostra o resultado para o tamanho do efeito produzido quando se utiliza o software 

G*Power 3, para 4 preditores como resultado, com este tamanho do espaço amostral(circulo 

azul), se obteve o valor para o tamanho do efeito (f2) de 0,1036409 ou 0,104 (circulo 

vermelho).  

 

Os 4 preditores significam os quatro construtos, ou variáveis independentes, no modelo 

estrutural 2 ou alternativo, que porcuraram explicar o construto gestão de conflitos, ou 

variável dependente deste 4 construtos. 

 

1 preditor significa o construto, ou variável independente, no modelo estrutural 2 ou 

alternativo, que porcuraram explicar o construto eficácia do SGA, ou variável dependente 

deste construto, no caso a gestão de conflitos. 

 

Tamanho do efeito nas condições normais com power de 0.80 para 1 preditor. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor extraído do software G*Power 3 
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A figura 32 mostra o resultado para o tamanho do efeito produzido quando se utiliza o 

software G*Power, para 1 preditores como resultado, com este tamanho do espaço amostral 

(circulo azul), se obte3ve o valor para o tamanho do efeito (f2) de 0,0664883 ou 0,066 (circulo 

vermelho).  

 

Portanto, mais rigoroso que a condição inicial indicada por Cohen (1988), que sugere assumir 

a priori, um f2 mediano (0,15) e power (0,80). Ou seja,se houver um efeito de 11,2%, 10,4% e 

6,6% na população, respectivamente para 5, 4 e 1 preditores, ele será detectado como 

significante no tamanho amostral utilizado neste estudo, com um poder estatístico (power) de 

80%. 

Quando se analisa modelos de análise fatorial confirmatória deve-se usar o software G*power 

com o “t test” e, para as condições recomendadas, obtêm-se o resultado conforme abaixo 

 

 “t test”  nas condições recomendadas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor extraído do software G*Power 3 
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A figura mostra o resultado produzido quando se utiliza o software G*Power 3, com a 

parametrização do poder estatístico (power) de 0,80, com α (Err prob) = 0.05, se obtem um 

espaço amostral de 82(circulo vermelho). 

 

Assim, se conclui que o total de 120 respondentes utilizados no presente trabalho atende a 

todos os requisitos preconizados na metodologia MEE. 
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APÊNDICE 10: VARIÁVEIS CATEGÓRICAS 

 

 

< 2 2 a 4 5 a 7 8 a 10 11 a 15 > 15

17 a 21

22 a 26 2 alimenticio não (2) 0 (2) pequena (2)

27 a 31 2 1 1
mineração

cerãmica

metais decor

quimica
sim (2) sim não

11 a 15

<2
< 2 0

grande

pequena
média pequena

31 a 36 3 2 3 1 1
energia (2)

fertilizantes

metal mec.

alimenticio

petroleo   

energia

eletrica

metalurgico petroleo sim(3)
sim

não
sim(3) não sim

5 a 7 (2)

8 a 10

2 a 4

0

2 a 4

8 a 10

5 a 7

0 >15 grande (3)
média

grande

grande (2)

média
pequena grande

37 a 41 2 3 1 1 cosméticos (2)

mineração(2)

petroleo

quimica

cerâmica embalagens sim(2) sim(3) não não 5 a 7 (2)
>15  (2)

8 a 10
0 0 grande(2) grande(3) grande média

acima 41 1 1 1 3 16 petroleo metalurgia petroleo

metalurgia

auto-peças

mineração

mineração(3)

petroleo (3)

auto peças (4)

energia (2)

metal 

mecanico

galvanoplastia

metalurgica

forjaria

sim sim sim sim(3)

 sim(3)

sim(3)

sim(4)

não(1)

não

não

não

sim

5 a 7 < 2 < 2

11 a 15

5 a 7

> 15

11 a 15

11 a 15

8 a 10 (2)/  5 a 7 

(2)

0 /  5 a 7

0

0

0

5 a 7

grande pequena grande  

media 

media-grande 

grande

grande (3)

grande(3)

média(2) -média-grande(1)

grande(2)

pequena

pequena

media-grande

pequena

média

    

< 2 2 a 4 5 a 7 8 a 10 11 a 15 > 15

< 2 1

2 a 4 1 3 2

5 a 7 1 2 3 1 1

8 a 10 1 1 3 4 1

11 a 15 1 1

> 15 4 3 1 10

< 2 2 a 4 5 a 7 8 a 10 11 a 15 > 15

17 a 21

22 a 26

27 a 31 2 serv manut(2) sim(2) 11 a  15 / > 15 grande(2)

31 a 36 1 1 2 serviços
manut

serviços

transp. Gás
sim sim

não

sim
5 a  7 11 a  15

0

11 a  15
pequena grande

pequena

grande

37 a 41 1 1  eng. consult tecnlogia sim não <2 0 média-grande média

acima 41 2 1 4
treinamento

energia
logistica

imp exp

serv manut (2)

consultoria

não

sim
não

não

sim(2)

não

0

2 a  4
0

0

5 a  7 (2)

0

micro 

grande
pequena

média

grande

pequena

< 2 2 a 4 5 a 7 8 a 10 11 a 15 > 15

< 2

2 a 4 3

5 a 7 1

8 a 10 1 3 1

11 a 15 1 1

> 15 2 1 1

TEMPO DE CERTIFICAÇÃO ISO 14001 (anos) Porte

Tempo experiência

Tempo no cargo
Tempo experiência

Idade

Nacional - Industria

Nacional - Serviços

Setor CERTIFICADA ISO 14001

CERTIFICADA ISO 14001 PorteSetor TEMPO DE CERTIFICAÇÃO ISO 14001 (anos)

Idade
Tempo experiência

Tempo experiência
Tempo no cargo
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< 2 2 a 4 5 a 7 8 a 10 11 a 15 > 15

17 a 21

22 a 26 1 2 2
galvanização

automotiva

fibra vidro

mineração
sim

não

sim
sim(2) 5 a 7

0

5 a 7
8 a 10 (2) grande

grande

média-grande

grande

média-grande

27 a 31 2 1 1 automotivo (2) metalurgia metalurgica sim(2) sim sim 
11 a 15

8 a 10
<2 5 a 7

média-grande

média
média-grande média-grande

31 a 36 1 3 2 4  1
equipamentos

automotivo

automotivo (2)

eletrodoméstico

mineração

automotivo

cosmético

automotivo (2)

quimica

 fibra vidro sim sim(3) sim(2)

não

sim

sim

sim

sim <2
8 a 10 / 11 a 15

11 a 15

2 a 4

11 a 15

0

11 a 15

5 a 7

5 a 7

5 a 7 grande

pequena

grande

média

grande

média-grande

grande

grande

média

média-garnde

média

37 a 41 4 1 3 1 1

borracha/pneus

fibra vidro

equipamento

cerãmica-met.sanit

mineração 
quimica (2)

mineração
isolamento termico máquinas

sim(3)

não
sim sim(3) sim sim

8 a 10

8 a 10

>16

0

> 15

8 a 10

8 a 10

8 a 10

8 a 10 5 a 7

grande

grande

média

grande

grande 

média-grande

média-grande

grande

média-grande grande

acima 41 4 1 1 13

máquinas

papelaria

equipamento

automotiva

metalurgia borracha/pneus

borracha (2)

quimico(2)

alimenticio (2)

automotivo (3)

metalurgia (2)

eletromecânica

equipamento

sim(4) sim  sim

sim(2)

sim(1)

sim(2)

sim(2) / não

sim

sim

não

sim

11 a 15

<2

11 a 15

5 a 7

> 15 5 a 7

8 a 10 /  5 a 7

 8 a 10 / 0

5 a 7 (2)

11 a 15 (a) / 0

5 a 7

11 a 15

11 a 15

> 15

grande

grande 

grande

média-grande

média-grande média

média / média-grande

média / grande

média-grande (2)

grande / média / média

média

grande

média 

média-grande

< 2 2 a 4 5 a 7 8 a 10 11 a 15 > 15

< 2 1 1   

2 a 4 4 1 4 6

5 a 7 3 1 1 1 1

8 a 10 3 4 1

11 a 15 1 1

> 15 1 1 4 2 7

< 2 2 a 4 5 a 7 8 a 10 11 a 15 > 15

17 a 21

22 a 26

27 a 31 1 1 energia serv. Manutenção sim sim 5 a 7 2 a 4 grande grande

31 a 36 1 1 projetos energia não sim 0 8 a 10 média grande

37 a 41 1 2 serviços

energia

manut. Indust
não

sim

sim
0

8 a 10

5 a 7
média grande(2)

acima 41 1 1 2 serviços gestão ativos
energia

serviços
sim não

sim

não
0 0

5 a 7

0
pequena pequena

grande

média

< 2 2 a 4 5 a 7 8 a 10 11 a 15 > 15

< 2 1 1

2 a 4 1

5 a 7

8 a 10 1 1 1 1

11 a 15 1 1

> 15 2

PorteSetor CERTIFICADA ISO 14001 TEMPO DE CERTIFICAÇÃO ISO 14001 (anos)

Idade
Tempo experiência

Internacional - Industria

Internacional - Serviços

CERTIFICADA ISO 14001 Porte

Tempo experiência
Tempo no cargo

Setor TEMPO DE CERTIFICAÇÃO ISO 14001 (anos)

Idade
Tempo experiência

Tempo experiência
Tempo no cargo


