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RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe a investigar a relação dos treinamentos ambientais em 

empresas com um sistema de gestão ambiental implementado e o desempenho do Sistema de 

Gestão Ambiental. Investigou-se as etapas de realização do Treinamento Ambiental baseadas 

no Planejamento, Execução e Avaliação para constatar se essas podem se relacionar com o 

Desempenho Ambiental. Com base no arcabouço teórico, foi desenvolvido um modelo de 

análise que estabelece as relações entre os construtos a serem estudados. Para atingir os 

objetivos, foram desenvolvidos questionários e utilizadas escalas para mensuração dos 

construtos envolvidos e, como método de análise, utilizou-se a Modelagem de Equações 

Estruturais. A amostra foi composta por 105 respondentes atuantes em empresas certificadas 

ISO 14001 ou que não são certificadas mas que possuíam um mínimo de estrutura de um 

sistema de gestão ambiental. Os resultados obtidos na análise apresentaram uma forte relação 

entre planejamento do treinamento ambiental, execução do treinamento ambiental, avaliação 

do treinamento ambiental e o desempenho ambiental, explicando o que as referências teóricas 

apontavam no momento da elaboração do modelo de análise. Constatou-se uma relação positiva 

do Planejamento com a Execução e da Execução com o Desempenho, potencializado pela ação 

mediadora da Avaliação de Treinamento Ambiental. Concluiu-se que o arcabouço teórico 

forneceu recursos para o estabelecimento de um modelo capaz de explicar a relação entre 

treinamento ambiental e desempenho ambiental. Tal estudo, além de contribuir com as teorias 

relacionadas ao treinamento ambiental e desempenho ambiental, apresenta para as empresas, 

gestores ambientais e profissionais de recursos humanos a importância da aplicação sistêmica 

dos programas de treinamento ambiental, partindo do planejamento, seguindo para a execução 

e avaliação do mesmo e confirma o seu papel estratégico dentro da organização e reforça a 

importância da avaliação do treinamento ambiental pelo seu papel mediador no reforço dos 

resultados em desempenho ambiental, a partir do treinamento ambiental. 

 

PALAVRAS CHAVE:  Sistema de Gestão Ambiental; Desempenho do Sistema de Gestão 

Ambiental; Treinamento Ambiental; Modelagem de Equações Estruturais. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to investigate the relationship among environmental training in the 

companies and the performance of the Environmental Management System. It has been 

investigated whether the Environmental Training based upon planning, implementation and 

evaluation can be related with the Environmental Performance. Based on the theoretical 

framework, an analytical model has been developed, in which the relationships among the 

constructs can be studied. To achieve the objectives of this study, a questionnaire was developed 

and scales were used to measure the constructs involved in the analysis. the structural equation 

modeling has been used as the core analysis method. The sample consisted of 105 respondents 

which perform professionally in ISO 14001 certified companies or in companies that are not 

certified but that have a minimum structure of an environmental management system. The 

results of the analysis showed a strong relationship among the environmental training planning, 

environmental training implementation, environmental training assessment and environmental 

performance, explaining that the theoretical references pointed at the time of construction of 

the analysis model. It was found a positive relationship of the Planning with Execution, and the 

Execution with Performance, and this last relation was enhanced by the mediating action of the 

Environmental Training Evaluation. It was concluded that the theoretical framework in related 

disciplines the Environmental Training to study the stages of planning, implementation and 

evaluation, as in the study of environmental performance, provide resources for the 

establishment of a model which is able to explain the relationship between environmental 

training and environmental performance. This study, in addition to contributing to the theories 

related to the environmental training and environmental performance, shows to companies, 

environmental managers and human resource professionals, the importance of systemic 

environmental training programs, starting from planning, according to the implementation and 

evaluation and confirms that it is a strategic role within the organization, and reinforces the 

importance of training assessment due to its mediating role in enhancing results in 

environmental performance coming from environmental training. 

 

KEYWORDS: Environmental Management System; Performance of the Environmental; 

Environmental Training; Management System Structural Equation Modeling. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas a temática do meio ambiente tem despertado a atenção de empresas, 

governo e sociedade (Valle, 2012), o uso dos recursos naturais e o descarte de resíduos aliado 

ao crescimento e a necessidade de consumo, nos apresenta que consumimos mais do que a 

capacidade ecológica do nosso planeta, apresentando panorama preocupante quanto ao futuro 

de nosso planeta, ao Meio Ambiente e ao que iremos proporcionar para as futuras gerações 

(World Wide Fund for Nature [WWF], 2012). Meios de atuação Sustentável é o que empresas, 

sociedade e governos têm buscado para a preservar o meio ambiente diante do atual cenário 

(Valle, 2012). 

Para Shrivastava (1995), as normas de gestão ambiental oferecem para as empresas uma 

estrutura para o levantamento, análise e controle dos aspectos e impactos ambientais advindos 

de suas atividades, garantindo o atendimento a atual demanda ambiental exercida pelas partes 

interessadas no negócio. Sarkis, (1998); Nascimento, Lemos, e Mello (2008); Darnall, (2006), 

citam como exemplo de norma que estabelece um modelo de Sistema de Gestão Ambiental a 

ISO14001. Por meio desta uma organização estabelece uma estrutura de gestão e define seus 

objetivos, metas e critérios de desempenho ambiental a atingir (NBR ISO14001, 2004). 

Norma integrante da família 14000 sobre Gestão Ambiental, a NBR ISO14031 apresenta 

diversos critérios de desempenho ambiental para uma empresa que aplica os requisitos da NBR 

ISO14001 ou qualquer outro modelo para um Sistema de Gestão Ambiental. Por meio da NBR 

ISO14031 a empresa pode encontrar com a avaliação do desempenho organizacional caminhos 

para compreender, apresentar e melhorar a eficácia dos critérios estabelecidos pela 

administração da organização (Associação Brasileira de Normas Técnicas [ABNT], 2004b). 

De acordo com Valle (2012), por tratar-se de normas com implementação sistêmica na 

empresa, a aplicação da ISO14001 exige o envolvimento de diversas áreas, departamentos e 

setores, em todos os níveis hierárquicos, indo do chão de fábrica até a alta administração da 

organização. O autor ressalta que estão presentes os princípios de envolvimento de pessoas e 

liderança. Para que exista o envolvimento necessário, líderes e colaboradores devem ser 

competentes em termos de formação, habilidades e experiência, para que a empresa consiga 

atingir os objetivos esperados dentro do modelo de gestão ambiental aplicado. 

Objetivando o desenvolvimento de competências profissionais de seus trabalhadores, as 

empresas elaboram programas de treinamento. Como um dos resultados da aplicação desses 

programas, espera-se que as competências desenvolvidas se tornem práticas de trabalho 
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refletidas em níveis superiores de maturidade do desempenho do sistema de gestão (NBR 

ISO10015, 2001). Isso também se aplica aos sistemas de gestão ambiental. 

Observa-se pelas produções acadêmicas que muito se fala sobre treinamento, formação 

de trabalhadores, envolvimento de pessoas (e.g.: Hale,1995; Sammalisto & Brorson, 2006; 

Jabbour, Teixeira, Oliveira, & Soubihia, 2010; Jabbour, Teixeira, e Jabbour, 2013) e também 

sobre sistemas de gestão e desempenho ambiental (e.g.: ABNT, 2004b; Boiral & Henri, 2012; 

Luz, Sellitto, e Gomes, 2006). 

Portanto, o estudo e a análise empírica da execução de programas de treinamento em 

empresas que possuem um modelo de gestão ambiental implementado e como suas etapas 

influenciam no desempenho operacional e gerencial definido para o seu sistema de gestão 

ambiental, poderão auxiliar na estrutura, desenvolvimento e preparação de programas e 

métodos eficazes para a formação de pessoas e desenvolvimento de competências profissionais, 

assim como apontar os caminhos que oferecem melhores resultados para as empresas estudadas. 

 

2. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

2.1. DISCUSSÃO DE PROBLEMAS EXISTENTES E LACUNAS 

Com a pesquisa que se apresenta, analisou-se as etapas de realização do treinamento 

ambiental e sua relação com o desempenho ambiental em empresas com um mínimo de 

estrutura para a gestão ambiental, sejam essas certificadas ISO14001 ou não. 

A análise do treinamento está relacionada à percepção de profissionais de empresas com 

relação as etapas de planejamento, execução e avaliação, aplicados em trabalhadores para 

atendimento as competências mínimas necessárias para cumprimento do propósito ambiental 

da organização. 

Jabbour et al (2013) realizaram pesquisa analisando o treinamento ambiental, porém 

apresentaram limitações quanto ao objeto de pesquisa usado e o número de casos estudados. 

Isso também ocorreu com outras pesquisas realizadas com outros autores apresentados no item 

de fundamentação teórica. Ao final de sua pesquisa, Jabbour et al (2013) apontaram para a 

necessidade em pesquisar as contribuições do treinamento ambiental para que as organizações 

atinjam um padrão de desempenho mais sustentável (econômico, ambiental e social). 

Pretende-se desta forma ampliar a pesquisa apresentando novos requisitos de análise para 

o treinamento ambiental das empresas. 
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Assim como no treinamento ambiental, a análise do desempenho ambiental baseia-se na 

percepção de profissionais atuantes em empresas com um mínimo de estrutura em gestão 

ambiental. 

O desempenho ambiental nos sistemas de gestão nas empresas pode ser determinado, 

dentre outros fatores, a partir dos aspectos e impactos ambientais levantados em seus processos 

operacionais e administrativos. Como os aspectos e impactos ambientais podem ser diferentes 

entre as organizações, cada empresa, a seu critério, determina seus requisitos próprios de 

desempenho e seus critérios de medição e acompanhamento. 

Diante do exposto, pretende-se por meio da pesquisa responder à pergunta: 

O treinamento ambiental influencia no desempenho de um sistema de gestão 

ambiental na empresa? 

 

2.2. OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o treinamento ambiental e sua influência 

sobre o desempenho do sistema de gestão ambiental em empresas, apontando como essas se 

relacionam. 

 

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar as características dos programas de treinamento ambiental na amostra 

estudada. 

Identificar os requisitos de desempenho em gestão ambiental apresentados na amostra 

estudada. 

Identificar cada uma das etapas que envolvem a realização do treinamento ambiental 

aplicado nas empresas. 

Elaborar um modelo da relação entre o treinamento ambiental e o desempenho ambiental. 

Analisar a relação existente em cada etapa de treinamento identificada e o desempenho 

ambiental. 

 

2.4. RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

Conforme Norma NBR ISO14004 (Associação Brasileira de Normas Técnicas [ABNT], 

2005), que trata das diretrizes gerais sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio para o 

sistema de gestão ambiental, na aplicação do item 4.4.2 (Competência, conscientização e 

treinamento) é recomendável que a alta administração assuma o papel de conscientização e 

motivação dos colaboradores envolvidos no Sistema de Gestão nos valores ambientais da 
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organização. A Norma apresentou que todos devem estar comprometidos e compartilhar os 

mesmos objetivos para a empresa poder atingir um processo eficaz e promover a melhoria 

contínua do Sistema de Gestão Ambiental. 

Para Hale (1995), o treinamento ambiental assume um papel na gestão ambiental e no uso 

das tecnologias. A Agenda 21 em seu apresentou o capítulo 36 aponta o treinamento como um 

dos fatores mais importantes para a Sustentabilidade e que profissionais bem treinados 

permitem aos governos, empresas e sociedade atingirem novos e elevados níveis econômicos 

(Hale, 1995). 

A importância do treinamento e da comunicação também foi abordada por Sammalisto & 

Brorson (2006). Para esses autores treinamento e comunicação são elementos essenciais na 

implementação de um Sistema de Gestão Ambiental. 

Para a Norma NBR ISO14001 (ABNT, 2004a), desempenho ambiental é definido como 

“resultados mensuráveis da gestão de uma organização sobre seus aspectos ambientais”, que 

em um “contexto de sistemas da gestão ambiental os resultados podem ser medidos com base 

na política ambiental, objetivos ambientais, metas ambientais da organização e outros requisitos 

de desempenho ambiental”. Esses requisitos de desempenho ambiental são definidos pela 

empresa em função das exigências ou necessidades das partes interessadas ou critério de 

relevância para o seu negócio. 

Daily & Huang (2001); Corazza (2003); Jabbour e Santos (2006); Kaur (2011) 

ressaltaram a importância da gestão de pessoas para o sistema de gestão ambiental. Na literatura 

correlata, são recorrentes o uso de temas como compromisso da alta gerência, sistema de 

recompensas e treinamento.  

A existência de lacunas no conhecimento em diversos temas no campo de adoção de 

normas como a ISO9001 e a ISO 14001 foram apontadas por Heras-Saizarbitoria & Boiral 

(2013).  

A literatura estudada apresenta itens necessários sobre os planos de treinamento voltados 

ao desenvolvimento de competências profissionais em pesquisas realizadas por Hale (1995), 

Sammalisto & Brorson (2006) e Jabbour et al (2010). Jabbour et al (2013) estudaram também 

a maturidade organizacional frente aos modelos de treinamento aplicados pelas organizações. 

Perron, Côté & Duffy (2006) abordaram a importância em estudar as características dos 

treinamentos quanto ao propósito do sistema de gestão da empresa e também a análise dos 

resultados sobre os treinamentos aplicados. Os autores compararam duas empresas com 

características diferentes em treinamento e concluíram que não basta aplicar os treinamentos, 

esses devem estar alinhados aos objetivos definidos para o sistema de gestão. 
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Diante do exposto, a presente pesquisa torna-se relevante frente a necessidade e a 

importância do desenvolvimento de competências em colaboradores participantes de um 

sistema de gestão ambiental entendendo que, aplicada de forma adequada e com propósito bem 

definido, pode contribuir com resultados ambientais esperados em uma organização. 

Como contribuição, poderá apresentar às empresas que possuem um modelo de gestão 

ambiental e que desejam de forma efetiva aplicar modelos de desenvolvimento e formação de 

seus colaboradores por meio de programas de treinamento, como suas ações na área de 

treinamento podem afetar ou melhorar o seu desempenho ambiental, considerando neste caso 

os fatores operacionais e também gerenciais significativos de seu sistema de gestão ambiental. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE 

A Lei 6938 de 1981 definiu meio ambiente como sendo um “conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas”. Meio ambiente, portanto, refere-se a tudo que o está ao nosso redor, 

aquilo que nos influencia e também que influenciamos. 

De acordo com o Living Planet Report da WWF (2012), a quantidade de recursos que 

captamos do meio ambiente e também a quantidade de poluentes lançados, excedem a 

biocapacidade do nosso planeta. 

Pelicioni (2007) destacou que a preocupação do homem com a degradação ambiental 

existe desde antiguidade. Apresentou a preocupação de Platão e Plinio, o velho, com problemas 

ambientais sobre o uso do solo naquela época. 

Valle (2012) e Pelicioni (2007) apresentaram alguns eventos importantes relacionados ao 

meio ambiente e que representam os conceitos e preocupações do homem com relação ao 

assunto. A Figura 01 apresenta alguns fatos importantes explorados pelos autores, ocorridos a 

partir de 1861, não significando que antes não tenham ocorrido outros fatos no Brasil e no 

mundo importantes para o meio ambiente. 

Observa-se por meio dos fatos históricos apresentados por Valle (2012) e Pelicioni (2007) 

que os temas sustentabilidade e meio ambiente têm sido discutidos e considerados em diversas 

ocasiões em nossa sociedade. 

Sobre o tema sustentabilidade, Shrivastava (1995) e Hart (1997) também destacaram, a 

necessidade de as empresas assumirem o compromisso sustentável considerando o efeito em 

seu negócio, atividades e produtos, sobre os fatores ambientais, econômicos e sociais. Para 
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Shrivastava (1995) e Hart (1997), existia no início da década de 1990 um rápido crescimento 

da economia, necessitando de controle do uso dos recursos naturais e preocupação com as 

futuras gerações. 

Shrivastava (1995) destacou a importância de as empresas assumirem um papel 

sustentável, adequando e integrando as atividades corporativas de forma a promover a mudança 

necessária para preservação dos ecossistemas. Para Shrivastava (1995) a mudança necessária 

ocorreria com a aplicação de um modelo de gestão que considere os conceitos organizacionais, 

objetivos, estratégias, estrutura, desempenho e as necessidades ambientais relacionadas aos 

principais impactos causados pela empresa ao meio ambiente. 

Conforme Sarkis (1998), as exigências legais, as regulamentações e as pressões 

competitivas tornam cada vez mais as organizações conscientes sobre o seu envolvimento com 

o meio ambiente. A avaliação estratégica de programas e práticas ambientais ajuda na aplicação 

de projetos, tecnologias e alternativas para tomada de decisões no negócio. 

Para Sarkis (1998), a aplicação de modelos sistêmicos pode auxiliar no desenvolvimento 

e na evolução do negócio sobre os conceitos que permeiam o Meio Ambiente. Como um dos 

modelos, apresentou os requisitos do Sistema de Gestão Ambiental existente na família de 

normas ISO14000. 
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Acidentes Ambientais  Fatos Ambientais 

 1861 > Lei para Proteção a Floresta da Tijuca 

 1863 > Alkali Act 

 1872 > Primeiro Parque Nacional dos Estados Unidos, Yellowstone 

Mal de Minamata < 1950  

 1960 
> Relatório Limits to Growth 

> Surgem os primeiros movimentos ambientais 

 1961 > Tratado Antártico 

 1962 > Livro Silent Spring (Primavera Silenciosa) 

Poluição em Cubatão < Déc. 70 > Discussão sobre uso de energias 

 1972 > Conferência das Nações Unidas em Estocolmo 

 1973 
> Convenção do Comércio Internacional sobre as espécies da 
fauna e da flora silvestres ameaçadas de extinção 

 1978 > Na Alemanha, o primeiro selo Ecológico, o Selo Azul 

Acidente Vila Socó < Déc. 80 > Intensificação das Leis Ambientais 

 1982 > Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar 

Acidente Bophal na Índia < 1984  

Acidente Chernobyl na União Soviética < 

Contaminação Rio Reno < 
1986  

 1987 
> Protocolo de Montreal 
> Relatório Brundland 

 1989 > Convenção da Basileia, Suiça 

 1992 > Cúpula da Terra, ou Rio 92 

 1996 > Publicação normas ISO da família 14000 

 1997 > 3ª Conferência sobre Mudança do Clima 

 1998 > Convenção de Roterdã 

 2001 > Convenção dos Poluentes Orgânicos Persistentes 

 2002 > Reunião em Johanesburgo, Rio +10 

 2005 > Ratificação do Protocolo de Kyoto 

 2012 > Rio +20 

Figura 1: Fatos importantes em Meio Ambiente a partir de 1861 

Fonte: Valle (2012) e Pelicioni (2007), adaptado pelo autor 

 

3.2. A NORMATIZAÇÃO, A GESTÃO AMBIENTAL E A ISO 14001 

Ribeiro, Tavares e Hoffman (2008) apresentaram a história da normatização e dos 

sistemas de gestão da qualidade e ambiental. Abordaram que o contexto da normalização não 

se restringe a modernidade, pois na história da evolução humana ela está presente em pesos e 

medidas, moedas, leis e expressões para representar números e letras. A Figura 02 apresenta os 

principais eventos na normalização no período moderno. 
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Quando Descrição do evento 

Final Século XVIII 

Época de criação do sistema métrico de medidas. 

Produção em série na indústria com a necessidade de intercambialidade de 

componentes. 

Início Século XX 
Movimento internacional de normalização, originado pela demanda de um crescente 

comércio Internacional. 

1906 Criação da International Electrotechnical Commission (IEC) 

1926 
Criação da International Federation of the National Standardizing Associations 

(ISA). A ISA encerrou as atividades no período da segunda guerra mundial. 

1940 

Início da normalização no Brasil com a criação da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), que participou ativamente da criação da ISO e até os dias atuais é 

representante desta instituição no país. 

1944 Fundação da United Nations Standards Coordinating Commitee (UNSCC). 

1947 
Formação da International Organization for Standardization (ISO). Hoje composto 

por 157 países. 

Década 60 

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos passou a exigir a aplicação de 

normas da qualidade para a fabricação de itens bélicos, criou-se então a norma 

Q9858 e o conjunto de normas AQAP. 

1979 A Inglaterra publicou a norma BS5750 

1987 

A ISO com base na BS5750 em criou a primeira série de normas internacionais de 

garantia da qualidade, a série de normas o número 9000. O sucesso da série ISO 

9000 foi tamanho, que gerou demanda a outras normas similares e de outros 

segmentos da economia que exigiam das empresas uma atuação voltada ao 

desempenho de seus modelos gerenciais. 

1996 

Com o sucesso da família ISO9000, a ISO publicou então a norma ISO 14001, 

referente ao Sistema de Gestão Ambiental, apresentando requisitos para um sistema 

de gestão ambiental e permitindo a uma empresa elaborar e aplicar uma política de 

meio ambiente e definir objetivos ambientais. A empresa pode ainda atender aos 

requisitos legais e ela aplicáveis e controlar os aspectos e impactos ambientais 

significativos de seu negócio. A norma foi discutida e revisada no ano de 2004 e 

novamente em 2015. 

Figura 2: Fatos históricos na Normalização e Gestão ambiental  

Fonte: Ribeiro et al (2008), adaptado pelo autor 

 

Ribeiro et al (2008) comentaram ainda que a normalização esteve centrada aos aspectos 

técnicos necessários a sociedade e impactaram a indústria e a determinação de padrões como 

requisitos de valores, medidas e critérios técnicos aplicados a produtos, materiais e técnicas de 

engenharia. 

Além da norma ISO14001 existem ainda outras normas (serie 14020, 030, etc) 

pertencentes a essa família relacionadas ao meio ambiente, porém, não interessam para efeito 

deste trabalho, porque não abordam o tema sistema de gestão. 

Ao abordarmos a norma 14001 nesta pesquisa, por vezes esta é apresentada como NBR 

ISO14001, por tratar-se da norma brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) que teve como origem a sua norma original ISO14001. Torna-se relevante destacar 
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que as normas ISO 14001 e NBR ISO 14001 são equivalentes entre si, pois apresentam os 

mesmos requisitos normativos em ambas. 

Conforme NBR ISO14001 (ABNT, 2004a), sua estrutura de gestão tem como base o 

modelo PDCA, abreviatura das palavras em inglês Plan – Do – Check – Act, em português 

significam, Planejar – Executar – Verificar – Agir. A própria norma NBR ISO14001 (ABNT, 

2004a, p VI) nos apresenta uma definição breve de cada item do PDCA: 

 

Planejar: Estabelecer os objetivos e processos necessários para atingir os 

resultados em concordância com a política ambiental da organização. 

Executar: Implementar os processos. 

Verificar: Monitorar e medir os processos em conformidade com a 

política ambiental, objetivos, metas, requisitos legais e outros, e relatar 

os resultados. 

Agir: Agir para continuamente melhorar o desempenho do sistema da 

gestão ambiental. 

 

Na norma NBR ISO14001 (ABNT, 2004a), o modelo PDCA foi apresentado de forma 

estruturada em itens ou elementos contendo requisitos para atendimento e aplicação, 

estabelecendo um padrão de conformidade. Os requisitos para aplicação vão do item 4.1 ao 4.6 

e são de atendimento obrigatório para todas as empresas que buscam a certificação. 

O item 4.2. Política ambiental: definida pela Norma como sendo as “intenções e 

princípios gerais de uma organização em relação ao seu desempenho ambiental conforme 

formalmente expresso pela alta administração. A política ambiental provê uma estrutura para a 

ação e definição de seus objetivos ambientais e metas ambientais” (ABNT, 2004a, p. 3) 

O item 4.3. Planejamento: trata da análise e definição de uma estrutura de gestão para o 

atendimento a todos os requisitos legais aplicáveis e dos aspectos e impactos ambientais 

significativos aos processos da organização. Estabelece ainda que, por meio desses, a empresa 

deve determinar os seus objetivos e programas ambientais aplicados de forma a controlar e 

neutralizar qualquer situação de impacto ambiental significativa. 

O item 4.4. Implementação e Operação: aborda a aplicação das ações previamente 

planejadas. Este determina a provisão dos recursos necessários (sejam eles financeiros, 

humanos ou de infraestrutura), a definição das responsabilidades e autoridade para cada 

participante do Sistema de Gestão, definição das competências ambientais necessárias para 

cada colaborador em suas atividades, estabelecimento dos meios adequados de comunicação 

interna e externa e formas atendimento as emergências ambientais e seus simulados. 
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O item 4.5. Verificação: envolve a análise de dados de monitoramento, a verificação da 

eficiência e da eficácia das ações implementadas, a realização auditorias internas necessárias 

para a verificação da adequação com o padrão normativa e conformidade aos programas 

planejados e implementados e registros das falhas e ações de melhoria e prevenção no Sistema 

de Gestão. 

Por fim, item 4.6. Análise pela Administração: aborda da verificação do Sistema de 

Gestão pela Administração da empresa, garantindo a melhoria contínua do sistema de gestão. 

Os itens descritos estão representados no espiral de melhoria contínua, ilustrando a 

estrutura PDCA da norma, conforme Figura 03. 

 

 

Figura 3: Representação NBR ISO14001 e PDCA 

Fonte: ABNT (2004a) 

 

Por tratar-se de uma norma para um Sistema de Gestão Ambiental, o sucesso da 

“implementação dos requisitos da ISO14001 deve partir de uma visão estratégica da 

organização” (Ribeiro e Aguiar, 2015). Nascimento, Lemos e Melo (2008) utilizaram o modelo 

PDCA para apresentar a visão gerencial de uma organização, abordando por meio dessa ótica 

a relevância do planejamento estratégico na determinação de objetivos, metas e trajeto que uma 

empresa deve seguir. Introduzindo então no modelo a Gestão Socioambiental Estratégica, 

Nascimento, Lemos e Melo (2008), expandiram o conceito da estratégia e destacaram que para 

cumprir com os seus objetivos traçados, deve haver o envolvimento ativo das pessoas da 

empresa com a atuação mediadora dos líderes e da alta. 

Melhoria Contínua 

Política 

Ambiental 

Planejamento 

Implementação 

e Operação Verificação 

Análise pela 

Administração 
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Conforme Darnall (2006), devido à sua ampla aplicabilidade e reconhecimento 

internacional, a ISO 14001 tem o potencial de afetar mais empresas globalmente do que 

qualquer outro programa de certificação ambiental e pode resultar em benefícios sociais e 

econômicos, contribuindo para a imagem da empresa como instituição comprometida 

socialmente. A autora destacou que a decisão da certificação ambiental das empresas é 

motivada principalmente pela necessidade de atendimento a requisitos legais, pressões da 

sociedade e competitividade nos mercados em que atuam. 

Com relação aos resultados, nem sempre a pesquisa científica conseguiu comprovar que 

os benefícios previamente planejados foram atingidos. Alguns autores, apresentam por vezes o 

sucesso de certas experiências, por exemplo Franchetti (2011); Potoski & Prakash, (2005a); 

Potoski & Prakash, (2005b); Babakri, Bennet & Rao (2004). Outros autores, ao contrário, 

apontam resultados decepcionantes, como Welch, Rana & Mori (2003); Christmann & Taylor 

(2006); Barla (2007), em suas pesquisas sobre a implantação de sistemas de gestão da 

qualidade, Boiral (2011), no entanto, argumenta que de modo similar, esse tipo de problema 

pode ocorrer as certificações em sistema de gestão ambiental ISO 14001. 

Yin & Schmeidler (2009), pesquisaram os motivos dos diferentes resultados encontrados 

na implementação de um modelo de gestão ambiental, partindo de uma modelo normativo 

padronizado, como é o caso da ISO 14001. Para Yin & Schmeidler (2009), as empresas que 

incluíam a gestão ambiental de forma prática nas atividades do dia-a-dia relatavam melhor 

desempenho ambiental. Link & Haifa (2006) apontaram, na mesma direção, quando as 

atividades ambientais são incluídas no dia-a-dia, o desempenho ambiental melhora. No entanto, 

não conseguiram comprovar melhora no desempenho global dos negócios.  

Balzarova & Castka (2008), realizaram estudo buscando identificar barreiras para a 

empresa manter a certificação ISO 14001 e apontaram entre outras: excesso de trabalho e 

conflitos com outras tarefas, falta de recursos técnicos e conhecimento especializado, atitudes 

positivas que não se confirmam na prática. 

Gavronski, Ferrer, & Paiva (2008) apresentaram estudo envolvendo 63 empresas 

brasileiras e analisaram a relação entre as motivações e os benefícios da implementação de um 

sistema de gestão ambiental baseado na ISO14001. Como resultado do estudo, apresentaram os 

benefícios da certificação estão relacionados a fatores internos ligados ao desempenho 

financeiro e da produtividade, e externos ligados as partes interessadas pertencentes à sociedade 

e à competitividade meio Ambiente. 

Rondinelli & Vastag (2000) realizaram um estudo de caso que a implementação do 

Sistema de Gestão Ambiental com base na norma ISO14001 não seria a solução para todos os 
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problemas ambientais na empresa. A norma ISO14001 proporciona orientações para reduzir os 

impactos ambientais negativos das empresas, economizando dinheiro de empresas, reduzindo 

a geração de resíduos e ao mesmo tempo contribuindo para a qualidade do meio ambiente nas 

comunidades próximas as suas operações. Por meio desta, a empresa pode, de forma sistêmica, 

incrementar as ações voltadas as práticas ambientais por meio de procedimentos, melhora na 

eficiencia e eficácia nas operações e na conscientização de trabalhadores. 

Pesquisadores como Daily & Huang (2001); Corazza (2003); Jabbour & Santos (2006); 

Kaur (2011) apontaram a importância da gestão de pessoas para os sistemas de gestão 

ambiental,. Temas como treinamento e desenvolvimento de pessoas, sistemas de recompensas 

e compromisso da alta administração na empresa são recorrentes na literatura correlata. 

Kitazawa & Sarkis (2000) ressaltaram como elementos críticos para gerenciar a melhoria 

contínua, a importância do empoderamento, em manter os profissionais motivados para 

sugerirem melhorias, e o esforço da gerência envolver os funcionários nas tomadas de decisão. 

A existência de lacunas no conhecimento em diversos temas no campo de adoção de 

normas como a ISO 9001 e a ISO 14001 foram apontadas por Heras-Saizarbitoria & Boiral 

(2013). Entre os temas apontados por Heras-Saizarbitoria & Boiral (2013), destacam-se eles os 

impactos da integração das normas, os benefícios com a aplicação das normas, incluindo a 

percepção dos funcionários sobre esses benefícios, e também a falta de preocupação com o real 

valor agregado, promovido pela adoção formal da norma nos diversos níveis dentro da empresa. 

A Norma NBR ISO14001 (ABNT, 2004a), apresenta em seu item 4.4.2 os requisitos de 

competência, conscientização e treinamentos. Uma empresa que busca por meio dessa norma 

implementar um modelo de gestão ambiental, deve atender a esse requisito assegurando que 

qualquer profissional que trabalhe para ela ou em nome dela, e que esteja envolvido com 

atividades relacionadas a aspectos ambientais significativos, sejam competentes para exercício 

de suas atividades. Para isso, deve prover treinamento e formação adequada aos trabalhadores. 

A Norma NBR ISO14004 (ABNT, 2005), que apresenta as diretrizes gerais sobre 

princípios, sistemas e técnicas de apoio para o sistema de gestão, aborda que na aplicação do 

item 4.4.2, é recomendável que a alta administração atue na conscientização e motivação dos 

colaboradores envolvidos no Sistema de Gestão Ambiental para atingir os objetivos por ela 

traçados. Destacou que todos dentro da empresa devem compartilhar desses objetivos por meio 

de ações, comprometidos em eliminar ou neutralizar os aspectos ambientais significativos, para 

que assim, a empresa possa atingir níveis de eficácia ambiental ao desempenho almejado e 

promover a melhoria contínua do Sistema de Gestão. 
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3.3. DESEMPENHO AMBIENTAL 

A Norma NBR ISO14001 define desempenho ambiental como “resultados mensuráveis 

da gestão de uma organização sobre seus aspectos ambientais”, que em um “contexto de 

sistemas da gestão ambiental os resultados podem ser medidos com base na política ambiental, 

objetivos ambientais, metas ambientais da organização e outros requisitos de desempenho 

ambiental” (ABNT, 2004a, p. 3). Esses resultados mensuráveis são definidos em função das 

características e necessidades de cada organização, não havendo dessa forma um modelo padrão 

de avaliação e medição de desempenho ambiental. 

Boiral & Henri (2012) avaliaram por meio de um estudo com 1447 empresas o impacto 

do sistema de gestão ambiental no desempenho ambiental dessas. Concluíram que o impacto 

no desempenho depende do modelo de gestão adotado pela empresa, pois dependerá sempre da 

postura e posicionamento da empresa frente aos requisitos propostos pelo modelo de gestão 

aplicado. 

Boiral & Henri (2012) concluíram ainda que a implementação do Sistema de Gestão 

Ambiental conforme Norma ISO14001 nas empresas estudadas apresentavam três 

características distintas que foram representadas pelos modelos a seguir apresentados. 

Modelo 1: baseado numa visão clássica e funcionalista, no qual a empresa preocupa-se 

somente em atender aos requisitos da Norma ISO14001. A empresa define seus objetivos e 

apresenta desempenho eficaz do ponto de vista operacional, atende o mínimo necessário dos 

requisitos normativos, porém por vezes, o desempenho ambiental está descolado do objetivo da 

certificação, perdendo seu foco da política de gestão definida. 

Modelo 2: baseado na legitimidade, no qual a empresa aplica um sistema de gestão 

ambiental decorrente de exigências e cobranças de partes interessadas ao negócio, este modelo 

muitas vezes não pode ser considerado como válido do ponto de vista de resultado de 

desempenho frente a política da empresa. 

Por fim, o modelo 3: baseado nas ações que partem de uma análise crítica dos modelos e 

também em ações operacionais independentes, apresentam resultado aderente a política de 

gestão e impactando o desempenho do sistema de gestão ambiental. 

Torna-se relevante destacar que os modelos apresentados por Boiral & Henri (2012) não 

possui uma abordagem evolutiva ou um perfil de maturidade em gestão ambiental como 

estudado por Jabbour et al (2013). 

Kolk & Mauser (2002) apresentaram estudo bibliográfico sobre o histórico da evolução 

dos modelos de gestão ambiental e de desempenho ambiental, iniciaram o estudo apresentando 



27 

 

autores que abordaram o assunto em 1987 chegando até ano 2002. Concluíram que os requisitos 

de desempenho ambiental estão relacionados a fatores de processos e resultados da organização 

e sobre esses as influências internas e externas que envolvem: sistema organizacional, 

atendimento a requisitos de partes interessadas, atendimento a requisitos legais e fatores de 

impactos ambientais do negócio. 

Luz et al (2006) abordaram que as empresas apresentaram seus resultados e o desempenho 

do sistema de gestão ambiental com o uso de indicadores. Esses expressam a realidade do 

sistema de gestão e tornando simples a comunicação e a interpretação das partes envolvidas. 

Os indicadores podem representar as intenções e apresentar o resultado das ações 

implementadas. Conforme Luz et al (2006), a análise e a interpretação do desempenho por 

indicadores podem ocorrer de diversas formas e métodos e representar a situação de diferentes 

itens gerenciados, como gestão de resíduos, efluentes, consumo de recursos naturais, gestão 

ambiental e emissões atmosféricas. 

De acordo com a Norma NBR ISO14031 (ABNT, 2004b), o critério para a avaliação do 

desempenho ambiental ocorre com o uso de Indicadores de Desempenho Ambiental (IDA), 

divididos em Indicadores de Desempenho Gerencial (IDG), que fornecem informações sobre 

esforços gerenciais para influenciar o desempenho ambiental das operações da organização, e 

Indicadores de Desempenho Operacional (IDO), que fornecem informações sobre o 

desempenho ambiental das operações da organização. 

A Norma NBR ISO14031 (ABNT, 2004b) apresenta também os Indicadores de Condição 

Ambiental (ICA) que fornece informações sobre as condições locais, regionais, nacionais ou 

globais do meio ambiente. O ICA fornece o apoio necessário para a identificação e gestão dos 

aspectos ambientais significativos na empresa, a avaliação da adequação dos critérios de 

desempenho ambiental e a seleção de IDA (IDG e IDO). 

Kolk & Mauser (2002), em seu estudo sobre a evolução da gestão ambiental e os 

requisitos de desempenho ambiental, apresentaram modelo de avaliação de desempenho com 

base em indicadores gerenciais, indicadores e operacionais, entre outros apontados. Como 

resultado apresentaram que os sistemas de avaliação do desempenho ambiental têm se 

desenvolvido com o passar dos anos e que esses têm uma forte relação com o sistema de gestão 

Kolk & Mauser (2002) destacaram em seus resultados que as iniciativas internacionais 

para padronização dos métodos de medição de desempenho, como com uso do IDG, IDO e 

ICA, conduzem a uma aplicação prática e fornecem métodos de cálculo e proporções 

apropriadas desses indicadores. 
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Conforme ISO14031 o indicador de desempenho gerencial “fornece informações sobre 

os esforços gerenciais para influenciar o desempenho ambiental de uma organização” (ABNT, 

2004b, p. 2). Inclui itens relacionados a política ambiental, pessoas, planejamento, práticas e 

procedimentos, assim como esforços e decisões gerenciais para atender as necessidades de 

aspectos ambientais, envolvendo fatores globais na organização. Os indicadores auxiliam no 

processo de análise e decisão para melhoria no desempenho ambiental na organização 

Conforme NBR ISO14031 o indicador de desempenho operacional “fornece informações 

sobre desempenho ambiental das operações de uma organização” (ABNT, 2004b, p. 2). Os 

indicadores englobam os itens de entrada (serviços, recursos, materiais, entre outros), 

fornecimento de insumos, projeto, instalação, manutenção, operação e itens de saída (resíduos, 

materiais. A Figura 04 representa as entradas existentes, as operações da organização e as suas 

saídas apresentadas na NBR ISO14031. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Operações da organização – visão geral 

Fonte: ISO14031 (2004), adaptado pelo Autor 

 

Jabbour, Teixeira, Jabbour e Freitas (2012) realizaram pesquisa para analisar o impacto 

do Sistema de Gestão Ambiental no Desempenho de empresas e como resultado de uma análise 

bibliográfica apresentaram uma lista de indicadores de desempenho operacional que podem ser 

usados como item de controle do sistema de gestão ambiental. Os indicadores apontados por 

Jabbour et al (2012) estão relacionados no Anexo 02 

Campos & Melo (2008) destacaram a importância do uso dos indicadores para medir e 

apresentar o resultado do desempenho do sistema de gestão ambiental. Apresentaram tabelas 

relacionando indicadores operacionais e gerenciais provenientes da norma NBR ISO14031 e 

de outros autores pesquisados, que foram considerados no momento de elaboração dos 

questionários da pesquisa. Os Anexos 01 e 02 apresentam, respectivamente, os indicadores de 

Desempenho Gerencial e os indicadores de Desempenho Operacional listados por Campos & 

Melo (2008). 

INSTALAÇÕES 

FÍSICAS E 

EQUIPAMENTOS 

DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO 

ENTRADAS 

 Recursos 

 Materiais 

 Energia 

 Serviços 

SAÍDAS 

 Produtos 

 Serviços 

 

 Resíduos 

 Emissões 
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Apesar da norma NBR ISO 14031 (ABNT, 2004b) e outros autores abordarem a 

diferenciação do desempenho gerencial e operacional (Kolk & Mauser. 2002; Campos & Melo, 

2008; Jabbour et al, 2012), em nossos estudos, optou-se pela união desses dois itens, como 

considerado nos estudos realizados por Daily et al. (2012), Daily et al. (2007) e Jabbour (2013). 

 

3.4. TREINAMENTO NO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

Segundo Carvalho (1999), a palavra treinar vem do latim trahere, significando trazer / 

levar a fazer algo. No caso específico das empresas ocidentais, o termo passou a designar o 

processo de preparar pessoas para executar as tarefas exigidas por um posto de trabalho, 

definido por quem projetou / organizou a fábrica a fazenda, o órgão público, o banco, etc. O 

conceito de desenvolvimento de pessoas também sempre existiu na humanidade e, segundo 

Carvalho (1999), modernamente é impossível dissociá-lo do conceito de treinamento. Vindo 

também do latim (des – para ênfase + en – para dentro, interno + volvere – mudar de posição, 

lugar), tomou entre nós o significado de fazer crescer, progredir em direções diferentes das que 

se está habituado. 

Para Carvalho (1999), treinamento estratégico é dispor das competências necessárias e 

essenciais ao negócio e que caberá ensiná-las ao pessoal, ou dar-lhes tempo para que aprendam 

sozinhos, ou recursos para que aprendam com terceiros. 

Noe (2005) refere-se a treinamento como um esforço planejado por uma empresa para 

propiciar aos funcionários o desenvolvimento de competências relacionadas ao trabalho. Estas 

competências incluem conhecimentos, habilidades ou comportamentos que são críticas para o 

bom desempenho do trabalho. 

Sigmar Malvessi citado por Barbosa (2002), diz que “treinar consiste no oferecimento de 

oportunidades que propiciem ao indivíduo a reelaboração de seu projeto de vida profissional e 

os significados da contribuição do desempenho para a realização desse projeto”. Para Barbosa 

(2002), no processo de treinamento, o treinando deve assumir a responsabilidade por seu 

próprio desenvolvimento. 

Conforme Bíscaro (1999), o desenvolvimento da economia e as mudanças nas relações 

trabalhistas de um lado e a demanda da segunda guerra (1940 a 1945) fizeram com que as 

empresas revissem papel com relação à formação de novas pessoas para o comando e também 

na preparação da mão-de-obra necessária. Desse modo, a carência de formação de mão de obra 

técnica e qualificada a aprendizagem foi em partes suprida com a realização de treinamentos. 
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Ao classificar as práticas de treinamento, Bíscaro (1999) cita que grande parte dos autores 

não chegam a um consenso a respeito dessas denominações. Fala-se como sinônimos a prática 

de treinamento as definições tática, estratégia, programa, técnicas e métodos. 

Conforme Broad e Newstrom (1995), o treinamento consiste em experiências 

instrucionais fornecidas pelos empregadores aos seus funcionários. Essas experiências são 

planejadas para desenvolverem novos conhecimentos e habilidades, e poderão ser aplicadas 

imediatamente no cargo. Trata-se da mais comumente e conhecida aplicada estratégia de RH 

para melhorar o desempenho organizacional. Pode ser realizada pela empresa ou terceiros. 

Segundo os autores, o treinamento deve ser a última e não a primeira intervenção de 

desenvolvimento de RH. Deve ser aplicado somente depois que uma completa análise 

organizacional e de desempenho tenha sido feita, e após outras intervenções de melhoria 

explorada. Mesmo quando algum treinamento for realmente necessário, ele deve vir 

acompanhado de procedimentos de trabalho, sistemas de feedback e/ou outras intervenções de 

melhoria na organização. 

Conforme Behmer (2002), o processo de treinamento deve considerar os seguintes 

aspectos: Identificação das necessidades de treinamento, as estratégias de treinamento e o ciclo 

de vida do negócio, a identificação e a definição dos recursos necessários para atender as 

necessidades, venda do projeto ou plano de treinamento, planejamento do treinamento, 

realização do treinamento, controle do treinamento e avaliação dos resultados do treinamento. 

Para Behmer (2002), a identificação das necessidades de treinamento se dá pelo 

entendimento do saber por que, para que, quem e em quanto tempo treinar. Deve-se definir os 

objetivos a serem atingidos e competências a serem desenvolvidas. O input para a análise das 

necessidades de treinamento pode ocorrer em diversas oportunidades na empresa: entrevista de 

desligamento, entrevistas com gestores, assesment center (sistema para avaliar competências 

ou habilidades específicas de determinadas pessoas), mudanças organizacionais, introdução de 

novas tecnologias, identificação de conflitos, índice de acidentes do trabalho, baixa 

produtividade, café ou encontro com presidente e grupos de discussão, pesquisa de clima 

organizacional, entre outras. 

Barbosa (2002), destaca que na etapa de planejamento do treinamento faz-se necessário 

a realização de um inventário de atividades e competências de forma a considerar o público, 

conteúdo e objetivo. Um bom diagnóstico pode garantir razoável eficiência no treinamento e 

para isso a empresa pode usar instrumentos de mapeamento das necessidades. 

Para Behmer (2002) a estratégia de treinamento e ciclo de vida do negócio deve ser 

alinhado ao estágio da empresa como ilustrado na Figura 05. 
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Estágio Estratégia de treinamento 

Embrionário 
- Mínimo para uma massa crítica de pessoas e relativo ao negócio 

- Difundir a filosofia da organização 

Crescimento 

- Treinamento orientado para a rápida implantação do negócio 

- Treinamento de habilidades 

- Programas de desenvolvimento gerencial 

- Manter a motivação e o alto moral dos funcionários 

- Programas para trainees 

Maturidade 

- Ênfase na habilitação para a função 

- Forte desenvolvimento gerencial e de supervisão 

- Programas para aumentar a produtividade e o controle de custos 

- Programas para trainees 

Declínio 

- Programa de formação de sucessores 

- Suporte para pessoas que são recolocadas 

- Programas para aumentar a produtividade e o controle de custos 

Figura 5: Estágio da empresa e estratégia de treinamento  

Fonte: Behmer (2002) 

 

Conforme Behmer (2002), a identificação e definição de recursos para atender as 

necessidades precisam ser cuidadosamente selecionados e atender à necessidade levantada. 

Como características destacam-se os treinamentos de: formação (para instalar competências ou 

habilidades), aperfeiçoamento ou atualização, educação continuada (como complemento a 

algumas competências), gerenciais, técnicos, motivacionais e programas de trainee. Como 

técnicas de treinamento pode-se usar de: palestras, workshops, multiplicadores (por 

profissionais da própria empresa), seminários, job rotation, on the job, coaching, mentoring, 

vivencial, encenação ou lúdicos, a distância. Como recursos didáticos, pode-se fazer uso de: 

escolas ou universidades, consultorias, profissionais autônomos, profissionais da própria 

empresa, vídeos, visitas, estágios. Por fim, além dos recursos financeiros, a empresa deve 

considerar os recursos logísticos, que envolvem: local de treinamento, alimentação, brindes e 

material para distribuição, material de suporte (televisor, flip chart, quadro, computadores e 

impressoras, projetores, sistema de som, filmadoras e gravadores. 

Barbosa (2002), trata este item definindo-os como métodos e técnicas de treinamento e 

os classifica quanto a abordagem e forma de aplicação. A abordagem pode envolver: 

treinamento no próprio trabalho ou on-the-job training, aplicados por meio de programas de 

integração, programas de estágio e rotação no trabalho (job rotation); treinamento conceitual 

ou informativo, aplicados por cursos regulares e palestras, e; treinamento por meio de jogos e 
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simulações, aplicados por dramatizações, role playing, dinâmicas de grupo, jogos de empresa 

(games) e Estudos de casos (cases). Quanto as formas de aplicação podem ser: presencial, em 

sala de aula ou outdoor training, ou; à distância, e-learning. Para o autor os métodos e técnicas 

podem ser combinados. 

Para Bíscaro (1999), os critérios de escolha dos métodos devem considerar: os objetivos 

instrucionais, sobre o que se pretende, que mudanças se espera e o nível de profundidade na 

conduta do treinando; a população a ser atendida, conforme escolaridade, nível hierárquico e 

funcional, característica do grupo, cultura, tempo de empresa, expectativas e experiências 

anteriores, e, por fim; fatores que interferem no resultado do treinamento, como objetivos da 

empresa, tempo, recursos materiais, humanos e financeiros, fatores externos e outros fatores da 

empresa. 

Para Behmer (2002), a venda do projeto ou plano de treinamento se dá pela definição de 

uma política de treinamento para e empresa e por meio desta, a definição de um escopo de 

apresentação do plano de treinamento levando em consideração o objetivo, diagnóstico de 

necessidade, esquema de realização, cronograma básico, resultados esperados, recursos 

necessários, impactos, pontos críticos para o sucesso. Conforme Behmer (2002), a venda do 

projeto ou plano de treinamento deve ser um desafio de continuidade e sobrepor as principais 

barreiras, que são: falta de tempo para participar de treinamentos, falta de recursos financeiros 

para realizar o treinamento, dificuldade de incorporar novos conceitos e aplicá-los, dificuldade 

de reconhecer o valor do treinador, falta de humildade para aceitar ser treinado ou falta de 

percepção da necessidade de ser treinado.  

As próximas etapas do processo de treinamento apresentado por Behmer (2002) seria: 

planejamento do treinamento, de forma a definir todas as atividades a serem realizadas e todas 

as etapas de treinamento; a realização do treinamento, certificando-se da aplicação de todos os 

itens previstos; e o controle do treinamento, por meio do acompanhamento do número de 

participantes, carga horária, número de programas, custo de treinamento, custo por hora de 

treinamento, custo por participante, média de horas de treinamento por participante. 

A última etapa do processo de treinamento apresentada por Behmer (2002) seria a 

avaliação dos resultados do treinamento com uso de questionários para a avaliação do 

desempenho do programa. 

Conforme Castro (2002), o processo de avaliação e validação do treinamento é uma 

ferramenta de análise e decisão estratégica e deve ocorrer em fases como segue: 

Fase 1: Análise - trata-se da análise das necessidades e deve responder as perguntas para 

o que, quem como deve haver o treinamento. 
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Fase 2: Projeto - define o objetivo, esboço, estrutura, métodos e meios de treinamento. 

Fase 3: Desenvolvimento - desenvolver o conjunto de materiais e treinamento, realizar se 

possível teste piloto e finalizar materiais de treinamento. 

Fase 4: Implementação - realizar o programa de treinamento. 

Fase 5: Avaliação - Avaliar se o treinamento foi bem-sucedido. 

Para Castro (2002), os mecanismos de avaliação e validação do treinamento podem ser 

aplicados considerando a verificação de: análise ou diagnóstico da necessidade, objetivo do 

treinamento, população alvo, avaliação de reação, retorno sobre investimento, especialistas no 

assunto, medidas padrão, incidentes, subsídio para o trabalho, conhecimento, teste baseado em 

conhecimento, avaliação de aprendizado, plano de ação do participante, tarefa, medição de 

desempenho, programa piloto, pré-teste, pós-teste, competência, escalas de classificação com 

âncora comportamental, grupo foco, observação, avaliação do comportamento no trabalho. 

Conforme Kirkpatrick (1979; 1996), a avaliação e validação do treinamento ocorre em 

quatro níveis: a) Primeiro, avaliação de reação; b) Segundo, avaliação de aprendizado (teste pré 

e pós treinamento); c) Terceiro, mudanças de comportamento; d) Quarto, Impacto no 

desempenho que as mudanças trouxeram a organização. 

Para Kirkpatrick (2006), a aplicação dos quatro níveis de avaliação ocorre em sete etapas, 

sendo elas: 1. Análise dos recursos; 2. Envolvimento dos gerentes; 3. Início da avaliação da 

reação e continuidade dos demais conforme recursos disponíveis; 4. Avaliação da reação; 5. 

Avaliação do aprendizado; 6. Avaliação do comportamento; 7. Avaliação dos resultados. 

Phillips (2003) e Parry (1996) ampliam o mecanismo de avaliação e criaram mecanismos 

que se caracterizam pelo cálculo pragmático do retorno de investimento. Castro (2002), 

apresenta por meio da Figura 06 os itens apontados por Phillips (2003) e Parry (1996) . 
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Perguntas estratégicas que norteiam o processo de 

T&D 

Nível referente no modelo de avaliação e 

validação 

- Quais são as reações dos participantes ao programa? 

- O que planejam fazer com o que aprenderam? 

1. Reação e ação planejado 

- Que habilidades, conhecimentos ou atitudes foram 

mudados? Em que proporção? 

2. Aprendizagem 

- Os participantes aplicaram o que aprenderam no trabalho? 

- Os novos comportamentos são aplicados no trabalho? 

3. Aprendizado aplicado ao trabalho e impactos 

comportamentais 

- Essa aplicação produziu resultados mensuráveis? 

- O valor monetário dos resultados excedeu o custo do 

programa? 

4. Retorno do investimento 

Figura 6: Mecanismos de avaliação de retorno de investimento 

Fonte: Castro (2002) 

 

Conforme Castro (2002), o processo de avaliação deve iniciar com a identificação e o 

diagnóstico das necessidades de aprimoramento de desempenho e escolha dos métodos, e em 

função desses, decidir o nível de profundidade de tal processo, utilizando o modelo a ser 

aplicado para os quatro níveis. Segundo Castro (2002), a definição dos métodos de avaliação e 

validação deve considerar os seguintes aspectos: apresentar resultados mensuráveis, definir 

período de retorno, não haver intervenção por parte do avaliador, considerar os benefícios e 

retornos não monetários. Recomenda ainda que a avaliação seja aplicada antes e depois do 

treinamento. 

Milioni (1999), aborda que as alternativas metodológicas para a avaliação e validação dos 

treinamentos são escassas. Como exemplo do Brasil, a dificuldade em avaliar existe pelo fato 

de ninguém querer se expor diante dos resultados e provas, avaliar comportamento é uma 

enorme dificuldade na maioria das empresas, a avaliação de performance e desempenho tem 

pouco espaço e não existe uma tecnologia específica tecnologia para a avaliação. Para Milioni 

(1999), a tecnologia deve ser montada para cada caso considerando o processo de detecção, 

interpretação e solução de problemas. 

Borges-Andrade (2002) também apontou para as dificuldades metodológicas existentes 

para avaliar o treinamento. No nível de reação, as dificuldades de sistematização para decidir o 

que medir, e problemas com uso de instrumentos já elaborados e testados, tendem a responder 

algumas questões, deixando outras sem meios de serem superadas. No nível de mensuração de 

aprendizagem, a falta de priorização esforços. No nível de comportamento no cargo, a escassez 

de experiências no nível de mensuração de valor final. 
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Conforme Milioni (1999), o levantamento das necessidades de treinamento deve partir 

do levantamento e do diagnóstico das necessidades de treinamento para forneces subsídios para 

as ações de treinamento, o entendimento das carências e os porquês dessas carências, 

representados, ambos, por números. Levantar é perguntar o que alguém acha que o deve ser 

realizado em T&D, enquanto diagnosticar é entender as relações de causas, efeitos e 

consequências das disfunções e problemas de competências das pessoas. 

Conforme Milioni (1999), definir a estratégia de avaliação, significa ter em mente que 

tudo o que agrega valor à empresa de alguma forma estará causando impacto na sua capacidade 

e competência de gerar resultados. Diante disso pode-se obter os indicadores do que está 

motivando a ação de treinamento, os quais, mais tarde, serão os parâmetros da pesquisa de 

resultados pós-treinamento, tendo como resultado informações de fases anteriores e posteriores 

ao treinamento. 

Grohmann & Kauffeld (2013) realizaram análise sobre a aplicação de questionário de 

avaliação de treinamento, identificou seis fatores ligados aos quatro níveis de Kirkpatrick, são 

esses: sobre a avaliação de reação, a satisfação e utilidade; sobre o aprendizado, o 

conhecimento; sobre o comportamento, a aplicação prática, e; sobre os resultados, os fatores 

individuais e globais na organização. 

No caso da presente pesquisa, o termo treinamento ambiental, foi adotado para referir-se 

à formação e preparação de pessoas na empresa para realizar processos e serviços em 

atendimento a uma política ambiental definida. Apesar de tratar-se de uma expressão muito 

usada na literatura, nenhum autor na bibliografia estudada apresentou uma definição para tal 

termo. 

Com relação aos fatores de Recursos Humanos dentro da empresa e a relação entre o 

treinamento ambiental e o desempenho ambiental, Daily, Bishop, & Massoud (2012) realizaram 

estudo analisando, dentre outros fatores, as hipóteses que os treinamentos realizados com 

gerentes e trabalhadores apresentam relação positiva com o desempenho ambiental percebido 

por esses. Como resultado de sua pesquisa, apresentaram que o treinamento tem forte relação 

com o desempenho do sistema de gestão ambiental. 

Hale (1995) abordou a importância do desenvolvimento e treinamento de pessoas para 

uso das tecnologias e gerenciamento ambiental. Apresentou quinze itens de formação 

necessários para que os profissionais pudessem desenvolver suas competências ambientais a 

aplicá-las de forma a atingir os objetivos necessários. Destacou a importância em realizar 

treinamentos práticos com base em situações reais e em estudos de caso. 
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Beard (1996) apresentou o treinamento como um elemento essencial para qualquer 

organização e suas estratégias ambientais. Por meio de estudo de caso aplicado em duas 

empresas, concluiu que o treinamento contribui para que os profissionais e as empresas atinjam 

níveis mais elevados dos valores, crenças, normas e práticas ambientais reconhecidas pelas 

instituições. 

Ao apresentar os requisitos de treinamentos, competências e conscientização no seu item 

4.4.2, a Norma NBR ISO14001 (ABNT, 2004a) exige que a empresa identifique as 

necessidades e execute os treinamentos necessários para desenvolver competências 

profissionais de seus trabalhadores e os conscientize sobre sua política ambiental, estendendo 

essas ações para outros envolvidos em suas atividades, inclusive terceiros. 

Sammalisto & Brorson (2006) analizaram os métodos de treinamento e as dificuldades 

percebidas em uma universidade apresentando o treinamento e a comunicação como elementos 

importantes e essenciais na implementação de um Sistema de Gestão Ambiental. A análise da 

teoria levou-os a um modelo exploratório que foi aplicado na forma de estudo de caso nessa 

universidade analisando aspectos da organização e da comunicação no treinamento. Como 

aspectos organizacionais, Sammalisto & Brorson (2006) analisaram os seguintes itens: a) 

Equipe de Projeto do Sistema de Gestão Ambiental; b) Comitê Ambiental; c) Grupos de 

treinamento com interesses comuns; d) Treinamento de novos colaboradores; e) Treinamento 

de auditores. Para aspectos de comunicação os autores analisaram os seguintes itens: a) 

Percepção do treinamento e comunicação; b) Relevância do treinamento aplicado; c) 

Conscientização e atitude; d) Suporte de gerentes e supervisores ao pessoal treinado; e) 

Circunstâncias que interferem nas necessidades ambientais dos colaboradores; f) Contribuição 

para o desenvolvimento sustentável. 

Como conclusão dos trabalhos, os autores apresentaram elementos importantes para o 

processo de treinamento e desenvolvimento, destacando-se: a) Envolvimento da alta 

administração; b) Foco nos aspectos ambientais significantes; c) Métodos de treinamento; d) 

Métodos de comunicação; e) Percepção do treinamento; f) Comunicação da informação ou 

conteúdo. 

Para Jabbour, Teixeira, Oliveira, e Soubihia (2010), a aplicação dos treinamentos no 

sistema de gestão ambiental deve ocorrer de forma sistêmica e em todos os níveis e áreas de 

organização, devendo considerar também, as competências a serem desenvolvidas em cada 

profissional, os aspectos ambientais significativos na organização, os objetivos e os resultados 

esperados no sistema de gestão. 
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Em estudo de caso realizado por Teixeira, Jabour, e Jabour (2012); Jabbour et al (2013) 

para avaliar a postura das empresas diante de seu Sistema de Gestão Ambiental e as 

características dos programas de treinamento existente nelas, apresentaram que os temas mais 

comuns usados nos programas de treinamento são: processo de auditoria ambiental, política 

ambiental, impactos e aspectos ambientais para cada cargo, sistema de gestão ambiental, coleta 

seletiva e ecoeficiência. O método de aplicação dos modelos de treinamento, a forma e a 

profundidade em que os assuntos são abordados dependem do nível hierárquico do participante 

e das características da empresa. Os profissionais da alta direção e do nível de gestores recebiam 

treinamentos abordando, além de outros temas, assuntos emergentes para a época, como crédito 

de carbono, protocolo de Kyoto, entre outros assuntos. Os temas comuns apresentados 

anteriormente eram abordados em todos os níveis na organização. 

Como resultado mais relevante em sua pesquisa, Jabbour et al (2013) apresentaram que 

existia uma relação entre o nível de treinamento e o estágio evolutivo de gestão ambiental nas 

empresas avaliadas. Identificaram ainda a existência de algumas barreiras para as empresas em 

seus sistemas de gestão ambiental, como as dificuldades em elaborar programas temáticos de 

treinamentos e de avaliar os resultados dos treinamentos aplicados. Para Jabbour et al (2013), 

o nível de desenvolvimento da gestão ambiental na empresa tende a ser influenciado pelo 

treinamento ambiental. 

A Norma ISO14004 (ABNT, 2005) alertou para a necessidade de as pessoas na empresa 

serem conscientes sobre a importância de suas funções e responsabilidades no Sistema de 

Gestão Ambiental. Recomendou que as pessoas atuantes em atividades que envolvem aspectos 

e impactos ambientais significativos sejam competentes no exercício de suas atividades e 

estabeleceu que a competência baseada na formação educacional, treinamento, habilidades e 

experiência e que esses requisitos precisam ser considerados para todos os trabalhadores que 

atuam para ou em nome de uma empresa.  

A Norma ISO14004 (ABNT, 2005) recomendou ainda para a organização a identificação 

e avaliação de quaisquer diferenças entre a competência requerida e aquela que o colaborador 

possui. 

Conforme ISO10015 (ABNT, 2001) e ISO14004 (ABNT, 2005), um processo de 

treinamento sistematizado convém que seja implementado nas empresas para desenvolver as 

capacidades dos trabalhadores e preencher as lacunas entre as competências profissionais 

requeridas e existentes para a eficácia de um Sistema de Gestão. Para tanto, sistematicamente, 

a gestão dos treinamentos deve ocorrer em atendimento aos seguintes estágios: definição das 

necessidades de treinamento; projeto e planejamento do treinamento; execução do treinamento, 
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e; avaliação dos resultados do treinamento. O modelo de gestão de treinamento deve ser 

constantemente monitorado e garantir a melhoria contínua do processo. 

 

3.5. O DESEMPENHO E O TREINAMENTO AMBIENTAL 

Daily & Huang (2001); Jabbour & Santos (2008); Renwick, Resman, & Maguire (2010), 

abordaram que sucesso na aplicação de um Sistema de Gestão Ambiental depende da atuação 

da área de Recursos Humanos (RH) na empresa, e apresentaram, dentre outros itens, o 

treinamento como um dos fatores necessários do RH, pois influencia o resultado e promove a 

melhoria contínua do Sistema de Gestão Ambiental. 

Govindarajubu & Daily (2004) abordaram o treinamento ambiental como um dos fatores 

essenciais na motivação dos envolvidos em um sistema de gestão ambiental. Destacaram que 

treinamento insuficiente resulta em falta de envolvimento e motivação, comprometendo os 

resultados esperados em um Sistema de Gestão Ambiental. 

Daily, Bishop, & Steiner (2007) abordaram a importância do treinamento na formação de 

pessoas para garantir o desempenho esperado no sistema de gestão ambiental.  

Sarkis, Gonzalez-Torre, & Adenso-Diaz et al. (2010) realizaram pesquisa com empresas 

do ramo automotivo na Espanha e concluíram que o treinamento em meio ambiente é uma 

variável mediadora no sucesso ou no desempenho do Sistema de Gestão Ambiental, ou seja, as 

ações para atingir os objetivos ambientais na empresa só obterão o resultado que se espera com 

a aplicação de práticas de treinamento ambiental para os colaboradores envolvidos. 

Jabbour et al. (2013) realizaram um estudo para analisar a relação da gestão do 

treinamento ambiental com base na ISO10015 e a maturidade do Sistema de Gestão Ambiental 

ISO14001. Analisou ainda se a relação é significante e positiva. A pesquisa apresentou a 

existência da relação entre o treinamento ambiental com base na ISO10015 e a maturidade do 

sistema de gestão ambiental da empresa. Apresentaram também como resultados que o 

treinamento ambiental é importante para a evolução das empresas e para o desempenho do 

sistema de gestão ambiental. 

Jabbour et al (2013) apresentaram também como conclusão a esta pesquisa a necessidade 

da realização de novos estudos com teste de hipóteses sobre o tema treinamento ambiental. 

Apresentou a necessidade da realização de pesquisas quantitativas do tipo survey para teste de 

hipóteses de coevolução entre treinamento ambiental e gestão ambiental. Outra sugestão 

apresentada foi em pesquisar as contribuições do treinamento ambiental para que as 

organizações atinjam um padrão de desempenho sustentável (econômico, ambiental e social). 
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Jabbour (2013a) realizou nova pesquisa empírica para comparar a aplicação das práticas 

de gestão de treinamento ambiental propostas pela ISO10015 com a maturidade das empresas. 

Desta vez realizou uma survey com base em um questionário com uso de escala Likert. Como 

resultado apresentou a relação entre os construtos estudados e concluiu que o investimento no 

treinamento ambiental contribui para a gestão do meio ambiente na empresa e também para o 

desempenho ambiental e fatores relacionados a gestão de pessoas e a Responsabilidade Social. 

 

3.6. MODELO DE PESQUISA  

O modelo de pesquisa foi definido conforme aspectos teóricos de estudo, partindo-se 

então para a definição das hipóteses de relações entre variáveis. Conforme Pilati & Laros 

(2007), essa etapa pode ser considerada como uma das mais importante, até mesmo que a 

análise, pois para eles, o modelo de pesquisa deve partir de modelos verdadeiros e que reflitam 

as relações de determinação entre variáveis do modelo estrutural relativo à fundamentação 

teórica das medidas baseados em estudos anteriores. Para Pilati & Laros (2007), podem haver 

modelos alternativos (nomeados também como modelos rivais ou concorrentes) devendo o 

pesquisador, dessa forma, definir um modelo lógico e coerente ao estudo, para que as hipóteses 

também sejam coerentes na construção do conhecimento e do saber. 

Com base na teoria estudada, foi definido modelo de pesquisa representado por quatro 

construtos (ou Variáveis Latentes), três desses construtos para análise das etapas de execução 

do Treinamento Ambiental, divididas em Planejamento, Execução e Avaliação. O quarto 

construto para análise do Desempenho Ambiental. 

No modelo definido, a forma de apresentação do construto Desempenho Ambiental é 

considerado como um elemento endógeno no modelo estrutural, pois no tempo, vem sempre 

após a ação dos demais construtos estudados, ou seja, o Treinamento Ambiental. Tal estrutura 

básica é apresenta tendo como referência Daily & Huang (2001); Jabbour & Santos (2008); 

Govindarajubu & Daily (2004); Daily et al. (2007); Sarkis et al. (2010); Jabbour et al. (2013); 

Jabbour (2013a). 

No Treinamento Ambiental, o construto Planejamento de Treinamento é considerado um 

elemento exógeno no modelo estrutural; o construto Execução de treinamento, um elemento 

endógeno e ao mesmo tempo exógeno, enquanto; o construto Avaliação de Treinamento, 

assume mediadora no modelo. O modelo que estabelece a relação entre planejamento, execução 

e planejamento parte de Broad & Newstrom (1995); Behmer (2002), porém Milioni (1999) 

apresentou a dificuldade em avaliar, tornando essa variável latente como mediadora entre 

execução e desempenho. 
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Dessa forma, propõe-se o estudo do modelo teórico exposto na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Modelo de Pesquisa Estudado 

Fonte: Autor 

 

Diante do modelo desenvolvido, pretende-se testar as seguintes hipóteses: 

H1: O planejamento do treinamento ambiental implica na execução do treinamento 

ambiental. 

H2: A execução dos treinamentos ambientais apresentam uma correlação positiva com o 

desempenho ambiental. 

H3: A execução dos treinamentos ambientais apresentam uma correlação positiva com a 

avaliação do treinamento ambiental. 

H4: A execução da avaliação dos treinamentos ambientais de forma mediada apresentam 

uma correlação mais positiva com o desempenho ambiental do que a relação da execução do 

treinamento ambiental com o desempenho ambiental. 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1. QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

Uma vez estabelecido o modelo de pesquisa, foi construído um instrumento específico 

para coleta de dados. A definição das assertivas que compõe o instrumento de pesquisa ocorreu 

com a aplicação de dois métodos distintos: Tradução reversa definido por Malhotra (2006), e 

método definido por Lawshe (1975), que leva o nome do próprio autor. 

Avaliação do 

Treinamento 

Planejamento 

do 

Treinamento 

Execução do 

Treinamento 

Desempenho 
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H2+ 

H3+ H4+ 
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A tradução reversa conforme Malhotra (2006), foi aplicada em questões já validadas e 

utilizadas em trabalhos anteriores, porém na língua inglesa, o seu objetivo principal é de garantir 

que as assertivas traduzidas correspondam ao mesmo conteúdo da questão original. O processo 

consistiu em, inicialmente, traduzir as assertivas da língua estrangeira para o português, logo 

após encaminhar para uma pessoa bilíngue traduzir o conteúdo novamente na língua de origem, 

para posteriormente, ajustar o significado do conteúdo sempre que necessário ou repetir os 

passos descritos conforme cada caso. 

No caso da presente pesquisa, o método de tradução reversa foi aplicado em dois 

conjuntos de assertivas, sendo um deles definido antes da qualificação desse projeto e o outro 

após o aprofundamento da teoria sobre treinamento. 

O primeiro conjunto de assertivas selecionadas para serem traduzidas consistiu em 

dezesseis assertivas sobre treinamento ambiental e quatro assertivas sobre desempenho, 

definidos para uso no questionário final. Para análise do construto Treinamento, as assertivas 

de número 01 e 02 têm como fonte Perron et al. (2006), as de número 03 até 12, Jabbour (2013) 

e as de número 13 até 16, Daily et al. (2007). Com relação ao construto desempenho, todas as 

assertivas têm como fonte Daily et al. (2007). Todas as questões e referências são apresentadas 

na Figura 8. No Apêndice 04 é apresentada figura com as assertivas originais e cada uma das 

etapas de tradução e retradução até definição daquelas incluídas no questionário final. 
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Treinamento Ambiental Referência 

1. O treinamento em Gestão Ambiental tem contribuído para o seu entendimento dos 

impactos ambientais da empresa Perron et al. 

(2006) 2. Você se sente melhor preparado para tomar decisões ambientalmente responsáveis 

devido aos treinamentos ambientais. 

3. O conteúdo do treinamento ambiental é determinado por meio de uma análise 

sistemática das necessidades de treinamento. 

Jabbour (2013) 

4. As responsabilidades e deveres dos colaboradores responsáveis pelo treinamento 

ambiental são bem definidos. 

5. O treinamento ambiental é oferecido a todos os colaboradores (incluindo 

terceirizados) em todos os níveis hierárquicos 

6. Existe uma estrutura adequada (espaço físico, equipamentos e pessoas) para 

fornecimento do treinamento ambiental 

7. Sessões de treinamento ambiental acontecem dentro da empresa 

8. Sessões de treinamento ambiental acontecem fora da empresa 

9. Existe uma avaliação adequada do desempenho dos colaboradores após fornecimento 

do treinamento ambiental 

10. Os colaboradores estão de um modo geral satisfeitos com o treinamento ambiental 

oferecido 

11. Os temas apresentados nas sessões de treinamentos ambientais são atuais e 

adequados as atividades da empresa 

12. Colaboradores que recebem treinamento ambiental têm muitas oportunidades para 

aplicar o conhecimento ambiental adquirido. 

13. Temos muitas oportunidades para obter treinamento em Gestão Ambiental em nossas 

instalações 

Daily et al. 

(2007) 

14. Recebemos treinamento em Gestão Ambiental Frequentemente 

15. Todos nesta instalação têm a chance em ser treinado em questões do Sistema de 

Gestão Ambiental. 

16. Estou satisfeito com o treinamento em Gestão Ambiental fornecido pela empresa 

Construto DesempenhoAmbiental Referências 

1. Os esforços do Sistema de Gestão Ambiental em nossas instalações têm reduzido 

significativamente o desperdício no processo de produção. 

Daily et al. 

(2007) 

2. Os esforços do Sistema de Gestão Ambiental em nossas instalações têm melhorado 

significativamente a qualidade do produto. 

3. . O foco na Gestão Ambiental tem melhorado a reputação de nossa empresa 

4. . Os esforços do Sistema de Gestão Ambiental das nossas instalações nos conduzem 

para melhor desempenho. 

Figura 8: Questões traduzidas e referência – primeiro conjunto de assertivas  

Fonte: Autor 

 

O segundo conjunto de assertivas selecionadas para serem traduzidas consistiu em nove 

assertivas sobre treinamento e três assertivas sobre desempenho definidas para uso no 

questionário final. Para análise dos construtos Treinamento e Desempenho, as assertivas foram 

selecionadas de Daily et al. (2012). As questões e referências são apresentadas na Figura 9. No 

Apêndice 05 é apresentada figura com as assertivas originais e cada uma das etapas de tradução 

e retradução até definição daquelas assertivas incluídas no questionário final. 
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Construto Treinamento Referência 

1. Uma quantidade adequada de treinamentos ambientais são fornecidos para gerentes 

e supervidores na sua planta. 

Daily et al. (2012) 

2. Estou satisfeito com os treinamentos ambientais que são fornecidos a gerentes em 

minha planta. 

3. Os gerentes fazem uso dos treinamentos recebidos de forma efetiva. 

4. Gerentes têm muitas oportunidades para usar seus treinamentos ambientais. 

5. Uma quantidade adequada de treinamentos ambientais são fornecidos para horistas e 

funcionários na sua planta. 

6. Todos nesta planta tem a oportunidade em ser treinado nos problemas ambientais. 

7. Estou satisfeito com o treinamento ambiental para funcionários horistas em nossas 

instalações 

8. Os funcionários horistas fazem uso dos treinamentos ambientais recebidos de forma 

efetiva 

9. Funcionários horistas têm muitas oportunidades para usar seus treinamentos 

ambientais 

Construto Desempenho Referências 

1. Os benefícios dos esforços ambientais superam os custos 

Daily et al. (2012) 
2. Os nossos esforços ambientais resultam na investigação de alternativas para 

tecnologias e processos. 

3. Os esforços ambientais na nossa instalação auxiliam a companhia a 

desenvolver/projetar melhores produtos 

Figura 9: Questões traduzidas e referência – segundo conjunto de assertivas  

Fonte: Autor 

 

Além das questões traduzidas, foram elaboradas novas assertivas pelo autor as quais 

foram validada utilizando-se o método Lawshe (1975), que utiliza como indicador o Content 

Validity Ratio (CVR). A aplicação do método Lawshe ocorreu com o objetivo de validar as 

questões incluídas no questionário final para coleta de dados e avaliação dos construtos 

estudados. 

A escolha das assertivas baseou-se no critério em Ayre & Scally (2014), escolhido por 

tratar-se do estudo mais recente a que se teve acesso sobre a aplicação do CVR e basear-se nos 

estudos do próprio Lawshe (1975) e de Wilson, Pan & Schumsky (2012). 

O método iniciou-se pela elaboração de assertivas definidas pelo pesquisador com base 

nas referências científicas estudadas. Essas assertivas foram encaminhadas a pessoas com 

conhecimento acadêmico ou profissional no objeto de pesquisa, no caso dessa, em Sistema de 

Gestão Ambiental ISO14001. Em cada uma das assertivas elaboradas, cada painelista avaliou 

se ela era: a) essencial, ou; b) importante, mas não essencial, ou; c) não importante, escolhendo 

um item dentre os três, considerado por ele sobre o uso da assertiva para avaliação do construto 

apontado. 
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Essa avaliação também ocorreu em duas etapas, sendo uma antes da qualificação dessa 

pesquisa e a outra após aprofundamento na teoria sobre treinamento. O primeiro questionário 

foi elaborado e distribuído para uma relação de especialistas em 02/06/2015, e como resultado 

desse foram validadas oito assertivas, sendo duas no construto treinamento e seis no construto 

desempenho. A relação de assertivas validadas no método é apresentada na Figura 10. O modelo 

do primeiro questionário utilizado e a relação de assertivas usadas para validação encontra-se 

no Apêndice 06. 

 

 

Dimensão “Planejamento de Treinamento” Nº Respondentes 
Nº Assertivas 

Essenciais 

1. Ao elaborar os planos de treinamento a empresa inclui temas 

específicos sobre aspectos ambientais significativos na empresa 
9 8 

2. Ao elaborar o plano de treinamento a empresa considera os itens 

relevantes que restrinjam o processo de treinamento sejam tais 

como: requisitos regulamentares, política organizacional, 

considerações financeiras, disponibilidade dos funcionários 

(tempo), etc 

9 8 

Dimensão “Desempenho Ambiental”   

3. O Sistema de Gestão Ambiental na empresa contribui para a 

empresa atingir os seus objetivos e metas ambientais. 
8 7 

4. O Sistema de Gestão Ambiental contribui com para que a 

empresa cumpra os requisitos legais. 
8 7 

5. Os principais executivos da empresa estão bastante envolvidos no 

sistema de gestão 
8 7 

6. A empresa revisa regularmente os procedimentos operacionais de 

seu Sistema de Gestão Ambiental 
8 8 

7. Por meio de seu Sistema de Gestão Ambiental, a empresa é capaz 

de responder rapidamente e corrigir os incidentes ambientais 
8 7 

8. A empresa por meio de seu Sistema de Gestão Ambiental 

monitora a quantidade de resíduos perigosos, recicláveis ou 

reutilizáveis produzidos 

7 7 

Figura 10: Questões validadas método Lawshe (1975) – primeiro questionário  

Fonte: Autor 

 

O segundo questionário foi elaborado e distribuído para uma relação de especialistas em 

17/11/2015. Foi feito com base em novas referências estudadas. Como resultado desse foram 

validados oito assertivas, todas elas no construto treinamento. A relação de assertivas validadas 

no método é apresentada na Figura 11. O modelo do segundo questionário utilizado e a relação 

de assertivas usadas para validação encontra-se no Apêndice 07. 
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Dimensão “Planejamento de Treinamento” Nº Respondentes 
Nº Assertivas 

Essenciais 

1. Os treinamentos ambientais são planejados conforme 

necessidades definidas 
6 6 

2. Ao elaborar o programa de treinamento ambiental, é definido 

claramente aqueles que devem participar dos mesmos. 
6 6 

Dimensão “Execução do Treinamento”   

3. Os programas de treinamento ambiental contemplam conteúdo 

adequado 
6 5 

4. Os treinamentos ambientais aplicados na empresa têm seu 

objetivo bem definido. 
6 5 

Dimensão “Avaliação do Treinamento”   

5. A empresa avalia se após o treinamento ambiental o 

comportamento do trabalhador melhorou em relação a questões 

ambientais 

6 5 

6. A empresa avalia após o treinamento ambiental se houve 

melhoria no desempenho global da organização 
6 5 

7. Os funcionários aplicam os conhecimentos adquiridos nos 

treinamentos ambientais. 
6 5 

8. Após a realização dos treinamentos ambientais, a empresa avalia 

se o treinamento aplicado foi útil para a realização das tarefas no 

SGA 

6 5 

Figura 11: Questões validadas método Lawshe (1975) – segundo questionário  

Fonte: Autor 

 

A aplicação do critério de Ayre & Scally (2014), utilizou como base a fórmula Content 

Validity Ratio (CVR) de Lawshe (1975), como segue, e seu resultado analisado na Tabela 1, 

relacionando a quantidade de respondente com a quantidade mínima de questões com resposta 

essencial por assertiva. 

 

𝐶𝑉𝑅 =  
𝑛𝑒 − (𝑁

2⁄ )

𝑁
2⁄

 

 

Onde 𝑛𝑒 é o número de assertivas apontadas como essenciais pelos painelistas e N o 

número de painelistas.  
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Tabela 1: Tabela Simplificada do CVR crítico incluindo número de conhecedores necessários para considerar a 

assertiva essencial. 

 

Nº Respondentes 

Nº critico (Quantidade 
Mínima de Especialistas que 

consideraram a assertiva 
essencial para inclusão) 

Proporção Essencial 
 

CVR 
Crítico 

5  5  1  1.00  
6  6  1  1.00  
7  7  1  1.00  
8  7  .875  .750  
9  8  .889  .778  
10  9  .900  .800  
11  9  .818  .636  
12  10  .833  .667  
 

Fonte: Ayre & Scally (2014) 

 

Como o método apresenta uma condição arbitrária e, de certa forma um critério rigoroso, 

as questões de 3 a 8 selecionadas no segundo questionário foram incluídas pela proximidade ao 

resultado esperado para a validação das mesmas. 

Todas as variáveis observáveis definidas e validadas com a aplicação dos métodos estão 

apresentadas nas Figura 12,13, 14 e 15. 

 

 

QPl1 
Ao elaborar os planos de treinamento a empresa inclui temas específicos sobre aspectos ambientais 

significativos na empresa 

QPl2 

Ao elaborar o plano de treinamento a empresa considera os itens relevantes que restrinjam o 

processo de treinamento sejam tais como: requisitos regulamentares, política organizacional, 

considerações financeiras, disponibilidade dos funcionários (tempo), etc 

QPl3 Os treinamentos ambientais são planejados conforme necessidades definidas 

QPl4 
Ao elaborar o programa de treinamento ambiental, é definido claramente aqueles que devem 

participar dos mesmos. 

QPl5 
O conteúdo do treinamento ambiental é determinado por meio de uma análise sistemática das 

necessidades de treinamento. 

QPl6 
As responsabilidades e deveres dos colaboradores responsáveis pelo treinamento ambiental são bem 

definidos 

Figura 12: Variáveis observáveis (questionário) – Construto Planejamento de Treinamento Ambiental  

Fonte: Autor 

 

  



47 

 

 

QEx7 Os programas de treinamento ambiental contemplam conteúdo adequado 

QEx8 Os treinamentos ambientais aplicados na empresa têm seu objetivo bem definido 

QEx9 
O treinamento ambiental é oferecido a todos os colaboradores (incluindo terceirizados) em todos os 

níveis hierárquicos. 

QEx10 
Existe uma estrutura adequada (espaço físico, equipamentos e pessoas) para fornecimento do 

treinamento ambiental 

QEx11 Sessões de treinamento ambiental acontecem dentro da empresa 

QEx12 Sessões de treinamento ambiental acontecem fora da empresa 

QEx13 
Os temas apresentados nas sessões de treinamentos ambientais são atuais e adequados as atividades 

da empresa 

QEx14 Recebemos treinamentos em Gestão Ambiental frequentemente 

QEx15 Todos nesta instalação têm a chance em ser treinado em questões do Sistema de Gestão Ambiental 

QEx16 Temos muitas oportunidades para obter treinamento em Gestão Ambiental em nossas instalações 

QEx17 
Uma quantidade adequada de treinamentos ambientais são fornecidos para gerentes e supervisores 

na sua planta 

QEx18 
Uma quantidade adequada de treinamentos ambientais são fornecidos para horistas e funcionários na 

sua planta. 

Figura 13: Variáveis observáveis (questionário) – Construto Execução de Treinamento Ambiental  

Fonte: Autor 

 

 

QAv19 
A empresa avalia se após o treinamento ambiental o comportamento do trabalhador melhorou em 

relação a questões ambientais 

QAv20 
A empresa avalia após o treinamento ambiental se houve melhoria no desempenho global da 

organização. 

QAv21 Os funcionários aplicam os conhecimentos adquiridos nos treinamentos ambientais. 

QAv22 
Após a realização dos treinamentos ambientais, a empresa avalia se o treinamento aplicado foi útil 

para a realização das tarefas no SGA 

QAv23 
O treinamento em Gestão Ambiental tem contribuído para o seu entendimento dos impactos 

ambientais da empresa. 

QAv24 
Você se sente melhor preparado para tomar decisões ambientalmente responsáveis devido aos 

treinamentos ambientais 

QAv25 
Existe uma avaliação adequada do desempenho dos colaboradores após fornecimento do 

treinamento ambiental. 

QAv26 Os colaboradores estão de um modo geral satisfeitos com o treinamento ambiental oferecido. 

QAv27 
Colaboradores que recebem treinamento ambiental têm muitas oportunidades para aplicar o 

conhecimento ambiental adquirido 

QAv28 Gerentes têm muitas oportunidades para usar seus treinamentos ambientais 

QAv29 Funcionários horistas têm muitas oportunidades para usar seus treinamentos ambientais. 

QAv30 Estou satisfeito com o treinamento em Gestão Ambiental fornecido pela empresa 

QAv31 Estou satisfeito com os treinamentos ambientais que são fornecidos a gerentes em minha planta 

QAv32 Estou satisfeito com o treinamento ambiental para funcionários horistas em nossas instalações 

QAv33 Os gerentes fazem uso dos treinamentos recebidos de forma efetiva 

QAv34 Os funcionários horistas fazem uso dos treinamentos ambientais recebidos de forma efetiva 

Figura 14: Variáveis observáveis (questionário) – Construto Avaliação de Treinamento Ambiental  

Fonte: Autor 
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QDes35 
O Sistema de Gestão Ambiental na empresa contribui para a empresa atingir os seus 

objetivos e metas ambientais 

QDes36 O Sistema de Gestão Ambiental contribui para que a empresa cumpra os requisitos legais 

QDes37 Os principais executivos da empresa estão bastante envolvidos no sistema de gestão 

QDes38 
A empresa revisa regularmente os procedimentos operacionais de seu Sistema de Gestão 

Ambiental 

QDes39 
Por meio de seu Sistema de Gestão Ambiental, a empresa é capaz de responder 

rapidamente e corrigir os incidentes ambientais 

QDes40 O foco na Gestão Ambiental tem melhorado a reputação de nossa empresa. 

QDes41 
Os esforços do Sistema de Gestão Ambiental das nossas instalações nos conduzem para 

melhor desempenho 

QDes42 Os benefícios dos esforços ambientais superam os custos 

QDes43 
Os nossos esforços ambientais resultam na investigação de alternativas para tecnologias e 

processos 

QDes44 
Os esforços ambientais na nossa instalação auxiliam a companhia a desenvolver/projetar 

melhores produtos 

QDes45 
A empresa por meio de seu Sistema de Gestão Ambiental monitora a quantidade de 

resíduos perigosos, recicláveis ou reutilizáveis produzidos. 

QDes46 
Os esforços do Sistema de Gestão Ambiental em nossas instalações têm reduzido 

significativamente o desperdício no processo de produção 

QDes47 
Os esforços do Sistema de Gestão Ambiental em nossas instalações têm melhorado 

significativamente a qualidade do produto. 
Figura 15: Variáveis observáveis (questionário) – Construto Desempenho Ambiental  

Fonte: Autor 

 

Uma vez definidas todas as assertivas para levantamento dos dados. Foram elaboradas 

questões para levantamento demográfico para análise do perfil dos respondentes, partindo então 

para a finalização do questionário aplicado. O modelo final está apresentado no Apêndice 08. 

O modelo de coleta de dados como variável observável de cada construto utilizou escala 

deslizante (de 0 que corresponde a Discordo Totalmente a 100 que corresponde a Concordo 

Totalmente) e perguntas fechadas, todas obrigatórias.  

Conforme Malhotra (2006) e Hair et al (2013), quanto maior o número de escalas usadas 

numa assertiva, maior a exatidão da escala de mensuração. Para Malhotra (2006, p.268), “o uso 

das escalas contínuas podem ser facilmente implementadas na internet. O cursor pode ser 

movido de modo continuo na tela, a fim de selecionar a posição exata da escala que melhor 

descreva a avaliação do entrevistado”. 

Hair et al (2013) e Malhotra (2006) também apontaram as desvantagens no uso do tipo 

de escala escolhida, entre elas, a possível dificuldade dos respondentes em escolher uma entre 

as diversas opções numa escala longa como a utilizada. 

Optou-se pelo uso da escala deslizante no questionário ao considerar as vantagens 

apontadas quanto a sua exatidão de resultado e também pelo fato do público alvo tratar-se de 

profissionais em empresas atuando em sua maioria em nível técnico, gerencial ou de supervisão. 
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As questões demográficas utilizaram questões de múltipla escolha, campos de escrita e 

barras deslizantes que também serviram para adaptar o respondente ao modelo de questionário 

utilizado.De acordo com Martins e Theóphilo (2009) e Hair, Babin, Money e Samouel (2005), 

antes de aplicação do questionário, deve-ser a exaidão e coerências das respostas para análise 

de possíveis erros e inconsistência no instrumento de pesquisa. Foi realizado um pré-teste com 

dois respondentes dentro de grupo para verificar as possíveis falhas no questionário e não foram 

identificados erros ou problemas partindo dos respondente sobre ao instrumento de coleta de 

dados. 

Passou-se, então, para a fase de aplicação dos questionários que ocorreu via web por meio 

eletrônico em ferramenta do site https://www.onlinepesquisa.com/. 

 

4.2. DEFINIÇÃO DO TAMANHO DA AMOSTRA ACEITÁVEL 

Para definição do tamanho da amostra (sample size) foi utilizado software G*Power 3.1.9 

(disponível em http://www.gpower.hhu.de/en.html), como recomendado por Hair, Hult, Rigle & 

Sarstedt. (2014) e Ringle, Silva e Bido (2014). O parâmetro de ajuste do software considerou o 

tipo de análise e o número de dois preditores conforme modelo utilizado, nível de significância 

(α = 0,05), o poder do teste (Power = 0,80 - βerro prob. II) e o tamanho do efeito (f² = 0,15). 

Desta forma chegou-se ao sample size de número igual ou superior a 68. A página de cálculo 

do sample size no sistema encontra-se no Apêndice 09. 

Esses critérios são adequados para a modelagem por equações estruturais, método de 

análise que será descrito mais à frente. 

 

4.3. RESPONDENTES POTENCIAIS E RESPOSTAS RECEBIDAS 

As campanhas para preenchimento dos questionários foram realizadas nos dias 

20/12/2015, 18/01/2016, 25/01/2016 e 28/01/2016, com solicitações para os seguintes grupos 

de pessoas: a) Lista de aproximadamente 8000 endereços eletrônicos de profissionais de 

diferentes indústria e áreas fornecido por ex-aluno do Mestrado que realizou pesquisa ao mesmo 

perfil de respondentes; b) Grupos de discussão do Linkedin Sustentabilidade Brasil (com 33036 

integrantes), Gestão do Meio Ambiente e Responsabilidade Social (com 7549 integrantes), 

Sucesso Sustentado (com 12726 integrantes), Auditores – ISO9001, ISO14001 e OHSAS18001 

(com 3869 integrantes), ISO9001, 14001 (com 13081 integrantes), Profissionais em Segurança 

do Trabalho (com 18339 integrantes), Segurança e Medicina do Trabalho (com  19736 

http://www.gpower.hhu.de/en.html
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integrantes), Eng de Segurança Brasil (com 8337 integrantes), Engenheiros de Segurança (com 

77692 integrantes) e Técnico de Segurança do Trabalho (com 19959 integrantes). 

Da lista de e-mails enviados, aproximadamente 3000 retornaram, pois, os servidores não 

localizaram o endereço dos destinatários. 

Como resultado das campanhas realizadas aos potenciais respondentes, foram recebidos 

até o dia 10/02/2016 um total de 164 questionários. Desses, 52 perdidos por estarem 

incompletos, sendo válidos e completos, portanto, 112 questionários. 

Partiu-se então para a realização da avaliação estatística com a aplicação dos itens que 

seguem. 

 

4.4. PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE DADOS 

Inicialmente sobre cada construto foi realizado o tratamento e a tabulação das variáveis 

quantitativas coletadas e a realização inicial da análise estatística univariada com o estudo da 

distribuição da probabilidade para variáveis discretas e contínuas com a verificação da média, 

mediana, moda e a apresentação da curva normal (Agresti e Finlay, 2012). Para Malhotra 

(2006), o resultado obtido com essas análises é capaz de apresentar informações para a tomada 

de decisão com relação características dos dados e as informações iniciais desses. 

A primeira etapa da análise neste projeto foi a apresentação de estatísticas descritivas 

média, mediana, máximo, mínimo, desvio padrão e teste de normalidade da amostra. Para tanto, 

foi utilizado o software IBM SPSS 20. 

Posteriormente os dados foram analisados com a aplicação da Modelagem de Equações 

Estruturais (MEE), em inglês Structural Equation Modeling (SEM), sendo possível examinar 

uma série de relações de dependência e independência entre as variáveis consideradas no estudo 

(Hair et al., 2014). Analisa as interações entre as variáveis e o erro de sua mensuração, as 

chamadas de variáveis latentes, que correspondem aos construtos, ou variáveis latentes, que são 

obtidos por meio de variáveis observáveis. 

Ainda conforme Hair, Babin, Money e Samouel (2005), com o uso da SEM é possível: a) 

aplicar um método direto para lidar com múltiplas relações simultaneamente; b) avaliar as 

relações dos itens estudados, e; c) aplicar a análise exploratória e confirmatória A SEM também, 

por meio de suas relações, avalia a confiabilidade de cada variável e seus respectivos construtos, 

estimando as relações causais entre esses. 

Na presente pesquisa, na MEE foi aplicado o método dos Mínimos Quadrados Parciais 

(PLS- Partial Least Squares), que conforme Ringle et al. (2014), busca atender situações 

frequentes em pesquisas: ausência de distribuições simétricas das variáveis mensuradas; teoria 
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ainda em fase inicial ou com pouca “cristalização”; modelos formativos e/ou modelos com 

quantidade menor de dados. 

Hair, Gabriel e Patel (2014) apontaram em estudo que a Modelagem de Equações 

Estruturais apresenta crescimento de aplicação como método usado em pesquisas aplicadas em 

ciências sociais, pois facilitam a confirmação e descoberta de relações entre múltiplas variáveis. 

Conforme Hair, Hult, Ringle & Sarsted, (2014), tal modelo permite a análise da relação entre 

vários construtos, reduzindo o erro no modelo proposto. 

Ringle et al. (2014), abordaram que as modelagens de equações estruturais podem ser 

baseadas em covariância (CB-SEM) ou baseadas em modelos de estimação de ajuste de máxima 

verossimilhança (maximum likelihood estimation MLE) não sendo recomendados em modelos 

complexos com muitas variáveis ou modelos formativos com poucos dados e modelos menos 

consagrados. Neste caso recomendam 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), como é caso utilizado na presente pesquisa. 

Ainda conforme Ringle et al. (2014), a diferença entre CB-SEM e VB-SEM está no 

método de tratamentos dos dados. O CB-SEM utiliza regressões lineares múltiplas e o VB-

SEM, assim como o PLS, calculam as correlações entre os constructos e suas respectivas 

variáveis mesuradas ou observadas e, então se realizam as regressões lineares entre constructos 

explicitados nos modelos estruturais, permitindo estimar modelos mais complexos com número 

menor de dados.  

Ringle et al. (2014) apresentaram modelos, ou símbolos usados na construção dos 

modelos conforme Figura 16. 

 
Figura 16: Símbolos usados para os modelos de equações estruturais 

Fonte: Ringle et al. (2014), 
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Conforme Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009), deve-se analisar no modelos 

de mensuração de cada construto se esses são formativos ou reflexivos. No modelo reflexivo, 

assume-se que o grupo de variáveis observáveis pode refletir um construto, ou seja, a retirada 

ou inclusão de um ou mais indicadores pode ocorrer para melhor mensurar esse construto. No 

modelo formativo, não seria possível alteração dos indicadores propostos para mensurar um 

construto.  

Sendo assim, os indicadores usados para medir os construtos “Planejamento de 

Treinamento Ambiental”, “Execução de Treinamento Ambiental”, “Avaliação de Treinamento 

Ambiental” e “Desempenho Ambiental” podem ser considerados reflexivos. 

A análise realizada utilizou modelo para aplicação do PLS-SEM com oito estágios 

proposto Hair et al. (2014), sendo esses: estágio 01, especificação do modelo estrutural, que 

relaciona as variáveis latentes determinando aquelas consideradas que são as exógenas 

(indiretas) ou endógenas (diretas), já descritos anteriormente; estágio 02, com a especificação 

do modelo de mensuração, relacionando as variáveis latentes e as observáveis e, neste caso, as 

relações podem ser reflexivas apresentadas anteriormente e definidos no modelo pelo sentido 

da seta, como apresentado na figura 07. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Representação dos Modelos Reflexivos e Formativos 

Fonte: Autor.  
 

Os estágios de 03 a 08 abordam a Análise do Modelo de Mensuração, também 

denominado de Análise Fatorial Confirmatória, e o método de avaliação do Modelo Estrutural, 

conforme apresentado nas Figura 18 e 19 respectivamente. Aplica-se também como itens 

adicionais aos estágios método de avaliação a análise do tamanho do efeito f², q² e coeficiente 

de caminho (Rigle et al., 2014), também incluídos na Figura 19. 

 

 

Modelo Reflexivo Modelo Formativo 

VL VL 
VO 

VO 

VO 

VO 
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Análises dos Modelos de Mensuração Reflexiva 

Validade convergente 

(variância média 

extraída): 

A AVE (Average Variance Extracted) deve ser maior do que 0,50. 

Validade 

discriminante 

a) Cargas cruzadas: as cargas externas de um indicador sobre um construto 

devem ser maiores que todas as suas cargas cruzadas com outros construtos. 

b) Critérios de Fornell e Larcker: A raiz quadrada da AVE de cada construto 

deve ser maior do que sua maior correlação (de Pearson). 

Consistência interna 

(confiabilidade 

composta) 

a) Alpha de Cronbach: Considerar o alfa de Cronbach como uma medida 

conservadora de consistência interna, maior que 0,70 

b) Confiabilidade Composta: A confiabilidade composta deve ser maior do que 

0,70 (em pesquisa exploratória, 0,60-0,70 é considerado aceitável).. 

Figura 18: Método de avaliação do PLS-SEM – Análises do Modelo de Mensuração Reflexivo  

Fonte: Hair et al. (2014) e Ringle et al (2014) 

 

 

Análises do Modelo Estrutural 

Coeficientes de 

determinação de 

Pearson(R²): 

O método PLS-SEM visa maximizar os valores de R² das variáveis latentes 

endógenas no modelo. Enquanto a interpretação exata do valor R² depende no 

modelo específico e do escopo da pesquisa, de um modo geral, os valores de R² 

de 0,75, 0,50, ou 0,25 para os construtos endógenos podem ser descritos como 

substanciais, moderados e fracos, respectivamente. 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 

Teste de t Student Avaliação das significãncias das correlações e regressões t maior ou igual a 1,96 

Tamanho e 

significância dos 

coeficientes de 

caminho 

Os valores críticos para um teste bilateral são 1,65 (nível de significância = 10%), 

1,96 (nível de significância = 5%) e 2,57 (nível de significância = 1%). Em 

aplicações, deve-se considerar coeficientes de caminho com um 5% ou menor 

probabilidade de erro. 

Tamanho do efeito f² 

ou  indicador de 

Cohen 

Avalia-se quanto cadacosntruto é "útil" para o ajuste do modelo. Valores de 0,02, 

0,15 e 0,35 são considerados pequenos, médios e garndes respectivamente. 

Validade preditiva Q² 

ou indicador de 

Stone-Geisser 

Avalia a acurácia do modelo ajustado. Q² > 0 

GoF 
Não calculado, pois conforme Henseler & Sarstedt (2012), não tem poder para 

avaliar a qualidade geral do modelo. 

Coeficiente de 

caminho (Г) 
Avaliação das relações causais Interpretação dos valores à luz da teoria 

Figura 19: Método de avaliação do PLS-SEM – Modelo estrutural  

Fonte: Hair et al. (2014) e Ringle et al (2014) 
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Ringle et al. (2014) orientaram então sobre a avaliação dos dados PLS-SEM no software 

SmartPLS 2.0, apresentando assim como Hair et al. (2014) como os dados deverão ser 

trabalhados. Trata-se do software utilizado nesta pesquisa para análise do modelo estrutural. 

Como o modelo apresenta o construto Avaliação de Treinamento como mediadora da 

Execução de Treinamento e Desempenho Ambiental, será aplicado o teste de Sobel (Sobel, 

1982) para avaliar se a variável mediadora provê a mediação entre as duas. Para tanto será 

utilizado o software Indirect Mediation Effect Confidence Interval Calculator disponível em 

http://www.danielsoper.com/statcalc. 

 

4.5. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Como apenas 112 questionários válidos foram recebidos, as análises limitaram-se ao 

perfil dos respondentes e as relações dos construtos definidos no modelo de forma que objetivo 

previamente definido fosse atingido. 

Com a quantidade limitada de questionários recebidos não foi possível realizar análises 

detalhadas dos dados e características específicas relacionadas a alguns atributos incluídos em 

questionário, como por exemplo o fato da empresa ser certificada ou não na ISO14001, o tempo 

de certificação e outros itens ligados ao treinamento ambiental nas empresas que participaram 

da pesquisa 

Talvez um tempo maior de divulgação e uso de outros meios de divulgação auxiliem na 

obtenção de uma quantidade maior de questionários válidos respondidos. 

O instrumento de pesquisa utilizado, apesar de eficiente, de fácil divulgação por ser 

eletrônico e de simples interpretação e uso, mostrou-se um pouco extenso. Fato esse que levou 

muitos respondentes a abandonarem a pesquisa antes do seu final. 

 

5. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1. PREPARAÇÃO PRÉVIA DOS DADOS 

Conforme Malhotra (2006), uma vez coletados os dados de uma pesquisa, esses 

inicialmente foram tratados ou manipulados de forma a garantir o desenvolvimento da atividade 

em busca dos objetivos previamente planejados. Após a aplicação de um questionário, muitas 

vezes suas respostas podem apresentar-se em formato ou com conteúdo não adequado a sua 

aplicação seguinte, como por exemplo campos em branco. O tratamento aos dados inicia-se 

pela verificação preliminar de seu conteúdo, com a análise dos resultados obtidos e atendimento 

http://www.danielsoper.com/statcalc
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ao que se espera para a análise adequada dos dados, nunca se esquecendo da importância da 

ética no tratamento dos dados. Malhotra (2006) apresentou também as etapas de tratamento dos 

dados, são: codificação, que significa em atribuir um rótulo ou código ao dado; limpeza de 

dados, para adequar o conteúdo ao método de análise; ajustamento, e por fim; análise de dados, 

conforme características das variáveis apresentadas. 

Como anteriormente apontado, foram recebidos 164 questionários. Desses, 52 

questionários encontravam-se incompletos. Conforme Hair, Anderson, Tatham, e Black (2005) 

o tratamento e recupeção de dados em branco é possível quando ocorrer aleatoriamente no 

resultado, permitindo tratamento estatístico desse conteúdo. Como esses questionários estavam 

com parte de suas questões em branco, foram descartados da relação de válidos. 

Em análise realizada nos 112 questionários válidos e completos, foram identificados 07 

desses em que o respondente apontou todas as questões com resultado máximo ou todas as 

questões com resultado mínimo, sugerindo falta de critério ou cuidado no apontamento de sua 

percepção quanto ao conteúdo dos questionários. Esses questionários também foram excluídos 

da relação, totalizando, portanto, 105 questionários válidos. 

 

5.2. PERFIL DOS RESPONDENTES 

O perfil dos respondentes foi analisado com o uso do software SPSS 20. 

Conforme Tabela 2 e Figura 20, o porcentual de 58,1% dos respondentes atuam em 

empresas certificadas no Sistema de Gestão Ambiental NBR ISO14001, correspondendo a 

maioria dos participantes. De forma complementar, 41,9% dos respondentes atuam em 

empresas não possuem certificação ambiental. 

O tempo médio de certificação das empresas é de 8,62 anos, sendo a de maior tempo de 

18 anos e menor tempo de 02 anos. 

Observa-se na Tabela 2 que o teste Kolmogorov-Smirnov (Teste K-S) caracteriza 

normalidade na análise dos dados que correspondem ao tempo de certificação das empresas. O 

resultado obtido de p<0,05 determina a normalidade desses dados e as características do 

histograma (Figura 20) também apresenta a representação da curva normal. 
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Tabela 2: Frequência e porcentagem de empresas certificadas 

 Frequência Porcentagem (%) Porcentagem Válida (%) 

Válidos 

Não 44 41,9 41,9 

Sim 61 58,1 58,1 

Total 105 100,0 100,0 
  

 TempoCertif 

N 58 

Normal Parametersa,b 
Média 8,62 

Desvio padrão 4,056 

Most Extreme Differences 

Absoluto ,126 

Positive ,126 

Negative -,099 

Kolmogorov-Smirnov Z ,956 

Sig. Assint. (2 caudas) ,320 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 20: Tempo de certificação das empresas participantes 

Fonte: Autor 

 

Conforme Tabela 3, a maior parte dos respondentes atuam em empresas metalúrgicas, 

corresponde a 32,4%, seguidos dos ramos de prestação de serviços, indústria química, eletro-

eletrônica, plásticos e borracha, construção civil. Pode-se observar na Tabela 4 que 89,5% dos 

respondentes estão localizados no Estado de São Paulo.  
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Tabela 3: Ramo de atividade de atuação dos respondentes 

  Frequência Porcentual (%) Porcentagem válida (%) 

Válido 

Indústria Metalúrgica 34 32,4 32,4 

Prestação de Serviços 10 9,5 9,5 

Indústria Química 9 8,6 8,6 

Indústria Eletro-eletrônica 8 7,6 7,6 

Indústria Plásticos / Borracha 8 7,6 7,6 

Indústria Construção Civil 7 6,7 6,7 

Automotiva 4 3,8 3,8 

Indústria Alimentícia 4 3,8 3,8 

Logística 4 3,8 3,8 

Saúde 4 3,8 3,8 

Indústria Gráfica 3 2,9 2,9 

Meio Ambiente 3 2,9 2,9 

Energia 2 1,9 1,9 

Indústria Farmaceutica 2 1,9 1,9 

Papel e Celulose 2 1,9 1,9 

Telecomunicações 1 1,0 1,0 

Total 105 100,0 100,0 

Fonte: Autor 

 

Tabela 4: Localização (UF) dos respondentes 

 Frequência Porcentual (%) Porcentagem Válida (%) 

Válido 

Ceará 1 1,0 1,0 

Espírito Santo 1 1,0 1,0 

Minas Gerais 1 1,0 1,0 

Pará 3 2,9 2,9 

Paraná 1 1,0 1,0 

Rio de Janeiro 1 1,0 1,0 

Rio Grande do Sul 1 1,0 1,0 

Santa Catarina 2 1,9 1,9 

São Paulo 94 89,5 89,5 

Total 105 100,0 100,0 

Fonte: Autor 

 

A Tabela 5, apresenta a classificação do porte das empresas conforme número de 

trabalhadores definido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2013).  
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Tabela 5: Porte da empresa conforme número de pessoas ocupadas 

Porte 
Setores 

Indústria Comércio e Serviços 

Microempresa até 19 pessoas ocupadas até 9 pessoas ocupadas 

Pequena empresa de 20 a 99 pessoas ocupadas de 10 a 49 pessoas ocupadas 

Média empresa de 100 a 499 pessoas ocupadas de 50 a 99 pessoas ocupadas 

Grande empresa 500 pessoas ocupadas ou mais 100 pessoas ocupadas ou mais 

Fonte: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2013). 

 

Conforme dados obtidos e apresentados nas tabelas 6, 7 e 8, observa-se que nas empresas 

em que atuam os respondentes, a média de trabalhadores é de 2059, com mínimo de 2 e máximo 

de 70000. A maioria das empresas de grande e médio porte e o capital das empresas em sua 

maioria nacional. 

 

Tabela 6: Estatística número de trabalhadores nas empresas 

N 
Válido 105 

Ausente 0 

Média 2059,74 

Mínimo 2 

Máximo 70000 

Fonte: Autor 

 

Tabela 7: Porte das empresas dos respondentes 

 Frequência Porcentual (%) Porcentagem Válida (%) 

Válido 

Grande Empresa 54 51,4 51,4 

Média Empresa 35 33,3 33,3 

Microempresa 4 3,8 3,8 

Pequena Empresa 12 11,4 11,4 

Total 105 100,0 100,0 

Fonte: Autor 

 

Tabela 8: Capital das empresas dos respondentes 

 Frequência Porcentual (%) Porcentagem Válida (%) 

Válido 

Estrangeiro 17 16,2 16,2 

Nacional 62 59,0 59,0 

Predominantemente estrangeiro 15 14,3 14,3 

Predominantemente nacional 11 10,5 10,5 

Total 105 100,0 100,0 

Fonte: Autor 
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Conforme Tabela 9, os respondentes atuam em média nas suas respectivas empresas há 

8,66 anos, com mínimo e alguns meses e máximo de 38 anos. O teste Kolmogorov-Smirnov 

(Teste K-S) aponta característica normal para a dispersão dos dados obtidos de tempo de 

empresa dos respondentes. 

 

Tabela 9: Estatística tempo de empresa dos respondentes 

 
TempoCertif TempoEmpr 

N 58 105 

Normal Parametersa,b 
Média 8,62 8,66 

Desvio padrão 4,056 7,232 

Most Extreme Differences 

Absoluto ,126 ,124 

Positive ,126 ,124 

Negative -,099 -,116 

Kolmogorov-Smirnov Z ,956 1,270 

Sig. Assint. (2 caudas) ,320 ,079 

Fonte: Autor 

 

Como observado na Tabela 10, a maioria dos respondentes atuam no nível técnico-

operacional, correspondendo a 39%, seguido de 28,6% na supervisão e 26,7% na gerência. 

 

Tabela 10: Nível de atuação dos respondentes 

 Frequência Porcentual (%) Porcentagem válida (%) 

Válido 

Diretoria 4 3,8 3,8 

Gerência 28 26,7 26,7 

Operacional 2 1,9 1,9 

Supervisão 30 28,6 28,6 

Técnico - profissional 41 39,0 39,0 

Total 105 100,0 100,0 

Fonte: Autor 

 

Conforme Tabela 11, observa-se que 23,8% atuam na área de Meio Ambiente em sua 

respectiva empresa, seguidos de 19% na área da Qualidade, 13,3% na área de Segurança e 

Saúde, 7,6% na área de Recursos Humanos, 5,7% na área de Sistema de Gestão integrado, além 

de outras áreas apresentadas na tabela. 
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Tabela 11: Área de atuação dos respondentes 

 Frequência Porcentual (%) Porcentagem válida (%) 

Válido 

Assessoria 1 1,0 1,0 

Comercial 4 3,8 3,8 

Diretoria 1 1,0 1,0 

Engenharia 5 4,8 4,8 

Estratégia 1 1,0 1,0 

Facility 1 1,0 1,0 

Gestão da Qualidade e Meio Ambiente 2 1,9 1,9 

Industrial 1 1,0 1,0 

Logística 2 1,9 1,9 

Manutenção 2 1,9 1,9 

Meio Ambiente 25 23,8 23,8 

Meio ambiente e qualidade 1 1,0 1,0 

Produção 5 4,8 4,8 

Qualidade 20 19,0 19,0 

Recursos Humanos 8 7,6 7,6 

RH e Gestão Qualidade 1 1,0 1,0 

Segurança e Saúde 14 13,3 13,3 

SGI 6 5,7 5,7 

SMS 4 3,8 3,8 

Sustentabilidade 1 1,0 1,0 

Total 105 100,0 100,0 

Fonte: Autor 

 

Finalmente, foi introduzido no questionário algumas perguntas para entender o perfil das 

empresas respondentes com relação a alguns itens de treinamento ambiental. 

Na Tabela 12, pode-se observar por meio da mediana calculada que na maioria das 

empresas em que os respondentes atuam, os treinamentos são aplicados por instrutores da 

própria organização, seguidos de empresas de consultoria externa. A menor parte das empresas 

realizam seus treinamentos com profissionais autônomos ou escolas e universidades. 
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Tabela 12: Quem aplica os treinamentos na empresa 

 Escola ou 

Universidade 

Consultoria 

Externa 

Profissional 

Autônomo 

Instrutor da Própria 

Empresa 

N 
Válido 105 105 105 105 

Ausente 0 0 0 0 

Média 12,63 42,23 21,71 65,68 

Mediana 1,98 41,00 7,00 74,40 

Fonte: Autor 

 

Com relação aos tipos de treinamento aplicados, pode-se observar na Tabela 13 que nas 

empresas são aplicados mais comumente os treinamentos de aperfeiçoamento de formação 

adquirida em Meio Ambiente, seguidos por treinamentos motivacionais e treinamentos de 

educação continuada, que tem o intuito de melhorar atividades e processos em meio Ambiente. 

Seguidos dos treinamentos técnicos e de formação de pessoas e com menos. 

 
Tabela 13: Tipos de treinamentos aplicados 

 Formação 

Pessoas 

Aperfeiçoamento 

Formação 

Gerencial Educação 

Continuada 

Técnico Motivacional Programa 

Trainee 

Mediana 44,75 48,00 35,00 47,60 45,00 48,00 24,00 

Fonte: Autor 

 

Conforme Tabelas 14, 15 e 16, pode-se observar que a abordagem dos treinamentos 

ocorre principalmente de forma conceitual e informativa e no próprio trabalho. Pouca aplicação 

de treinamentos baseados em jogos e simulações nas empresas. 

Com relação aos treinamentos conceituais e informativos, torna-se mais comum a 

aplicação de palestras e a formação de multiplicadores. Enquanto os treinamentos no próprio 

trabalho estão baseados em programas de integração de colaboradores e treinamentos chamados 

de On the Job, ou seja, aqueles em que o trabalhador aprende fazendo, no dia-a-dia, sem tirá-lo 

do ambiente de trabalho. A pessoa aprende trabalhando e geralmente é supervisionada. 

 

Tabela 14: Abordagem de treinamento – Conceitual e informativo 

 Palestra Workshop Multiplicadores Seminário Distancia Vídeo Visita 

Técnica 

N 
Válido 105 105 105 105 105 105 105 

Ausente 0 0 0 0 0 0 0 

Mediana 75,67a 22,00a 49,57a 6,00a 2,28a 25,00a 19,17a 

Fonte: Autor 
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Tabela 15: Abordagem de treinamento – Próprio trabalho 

 Job Rotation On the Job Mentoring Integração Estágio 

N 
Válido 105 105 105 105 105 

Ausente 0 0 0 0 0 

Mediana 13,67a 56,00a 8,25a 96,00a 15,67a 

Fonte: Autor 

 

Tabela 16: Abordagem de treinamento – Jogos e simulações 

 Vivencial Encenação Drama RolePlay Games Estudo de Caso 

N 
Válido 105 105 105 105 105 105 

Ausente 0 0 0 0 0 0 

Mediana 4,40a 2,63a 1,62a 1,72a 1,84a 10,33a 

Fonte: Autor 

 

Para o levantamento das necessidades de treinamento, conforme Tabela 17, verifica-se 

que sua maioria é baseado em conflito e acidentes, o que apresenta uma característica reativa 

na definição da necessidade, fugindo das características de planejamento necessárias propostas 

em um Sistema de Gestão Ambiental. O levantamento das necessidades também se baseia na 

implementação de novas tecnologias, entrevistas com gestores e grupos de discussão. 

 

Tabela 17: Método de levantamento de necessidades de treinamento 

 N Mediana 

Válido Ausente 

Entrevista Desligamento 105 0 3,50 

Entrevista Gestores 105 0 43,00 

Mudanças Organizacionais 105 0 37,67 

Novas Tecnologias 105 0 49,00 

Conflitos e Acidentes 105 0 62,00 

Café com Presidente 105 0 2,30 

Pesquisa Clima 105 0 22,00 

Assesment Center 105 0 2,57 

Grupo Discussão 105 0 36,00 

Fonte: Autor 

 

5.3. ANÁLISES PRELIMINARES DOS DADOS 

Ainda com uso do software SPSS 20, foi realizada a análise preliminar dos dados para 

analisar as características dos dados coletados e das variáveis utilizadas. 

Incialmente, foi realizado para cada construto a avaliação da normalidade da distribuição 

com a aplicação do teste de Kolmogorov-Smirnov (Teste K-S). A escolha desse teste deu-se 
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pelo fato da amostra possuir mais do que 50 respondentes para análise. O teste K-S realiza a 

comparação dos escores da amostra a uma distribuição normal modelo de mesma média e 

variância. Se o teste apresentar resultado p>0,05, este será considerado não significativo e os 

dados da amostra podem ser normais, caso o resulta p<0,05, será significativo, e a distribuição 

da amostra será significativamente diferente de uma distribuição normal (Field, 2009). 

Conforme Tabela 18, pode-se observar que todas as variáveis observáveis que formam o 

construto planejamento do treinamento ambiental apresentaram valor de significância próximo 

a zero. Dessa forma, podemos afirmar que a distribuição não possui normalidade multivariada. 

 

Tabela 18: Teste de Kolmogorov-Smirnov – Variáveis construto Planejamento Treinamento Ambiental 

 N Normal Parametersa,b Most Extreme Differences Kolmogorov-

Smirnov Z 

Sig. Assint. (2 

caudas) 

Média Desvio padrão Absoluto Positive Negative 
  

QPl1 105 72,38 30,913 ,225 ,186 -,225 2,308 ,000 

QPl2 105 68,53 33,205 ,223 ,172 -,223 2,289 ,000 

QPl3 105 72,70 32,559 ,236 ,201 -,236 2,415 ,000 

QPl4 105 73,36 31,829 ,234 ,201 -,234 2,399 ,000 

QPl5 105 68,36 33,336 ,189 ,171 -,189 1,941 ,001 

QPl6 105 69,35 32,809 ,202 ,175 -,202 2,068 ,000 

Fonte: Autor 

 

A análise das variáveis observáveis que formam o construto execução de treinamento 

ambiental, conforme Tabela 19, apresentam valor de significância próximo a zero para a maior 

parte das variáveis, exceto pelas variáveis QEx14, QEx16, QEx17, QEx18, que apresentaram 

valores de significância maior que 0,05 indicando características de normalidade na amostra 

analisada. Podemos afirmar que a distribuição não possui normalidade multivariada para maior 

parte das variáveis analisadas. 
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Tabela 19: Teste de Kolmogorov-Smirnov – Variáveis construto Execução Treinamento Ambiental 

 N Normal Parametersa,b Most Extreme Differences Kolmogorov-

Smirnov Z 

Sig. Assint. (2 

caudas) 

Média Desvio padrão Absoluto Positive Negative 
  

QEx7 105 71,01 31,514 ,196 ,179 -,196 2,005 ,001 

QEx8 105 71,68 32,572 ,201 ,192 -,201 2,061 ,000 

QEx9 105 65,10 36,462 ,196 ,169 -,196 2,004 ,001 

QEx10 105 72,57 32,453 ,250 ,199 -,250 2,567 ,000 

QEx11 105 72,92 34,345 ,232 ,215 -,232 2,373 ,000 

QEx12 105 28,19 32,969 ,196 ,196 -,196 2,011 ,001 

QEx13 105 70,98 33,422 ,211 ,193 -,211 2,158 ,000 

QEx14 105 46,49 35,945 ,131 ,131 -,101 1,339 ,055 

QEx15 105 58,48 37,257 ,176 ,133 -,176 1,808 ,003 

QEx16 105 51,05 37,763 ,131 ,131 -,129 1,339 ,055 

QEx17 105 42,97 33,359 ,122 ,122 -,099 1,249 ,088 

QEx18 105 50,34 37,120 ,125 ,125 -,124 1,277 ,077 

Fonte: Autor 

 

A análise das variáveis observáveis que formam o construto avaliação de treinamento 

ambiental, conforme Tabela 20, apresentam valor de significância próximo a zero para as 

variáveis QAv23, QAv24, QAv29. Todas as demais variáveis, apresentaram valores de 

significância maior que 0,05 indicando características de normalidade na amostra analisada. 

Podemos afirmar que a distribuição não possui normalidade multivariada para algumas 

variáveis analisadas. 
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Tabela 20: Teste de Kolmogorov-Smirnov – Variáveis construto Avaliação Treinamento Ambiental 

 N Normal Parametersa,b Most Extreme Differences Kolmogorov-

Smirnov Z 

Sig. Assint. 

(2 caudas) 

Média Desvio padrão Absoluto Positive Negative 
  

QAv19 105 62,45 35,941 ,148 ,148 -,145 1,517 ,020 

QAv21 105 61,38 30,688 ,104 ,104 -,096 1,067 ,205 

QAv22 105 56,98 34,110 ,120 ,104 -,120 1,234 ,095 

QAv23 105 65,14 32,800 ,149 ,144 -,149 1,530 ,019 

QAv24 105 64,99 33,509 ,165 ,148 -,165 1,696 ,006 

QAv25 105 52,04 35,032 ,120 ,085 -,120 1,225 ,099 

QAv26 105 54,47 33,128 ,097 ,085 -,097 ,991 ,280 

QAv27 105 58,64 33,624 ,116 ,109 -,116 1,191 ,117 

QAv28 105 53,01 35,567 ,108 ,107 -,108 1,106 ,173 

QAv29 105 54,50 37,086 ,149 ,120 -,149 1,524 ,019 

QAv30 105 50,65 34,461 ,109 ,109 -,099 1,120 ,162 

QAv31 105 42,31 33,073 ,109 ,109 -,100 1,119 ,163 

QAv32 105 48,34 35,285 ,115 ,115 -,088 1,180 ,123 

QAv33 105 41,70 32,477 ,110 ,110 -,100 1,127 ,158 

QAv34 105 49,99 33,783 ,098 ,098 -,080 1,008 ,261 

Fonte: Autor 

 

A análise das variáveis observáveis que formam o construto desempenho ambiental, 

conforme Tabela 21, apresentam valor de significância próximo a zero para a maior parte das 

variáveis, exceto pelas variáveis QDes40, QDes42, QDes43, QDes44, QDes46 e QDes47, que 

apresentaram valores de significância maior que 0,05 indicando características de normalidade 

na amostra analisada. Podemos afirmar que a distribuição não possui normalidade multivariada 

para parte das variáveis analisadas. 

  



66 

 

 

Tabela 21: Teste de Kolmogorov-Smirnov – Variáveis construto Desempenho Ambiental 

 N Normal Parametersa,b Most Extreme Differences Kolmogorov-

Smirnov Z 

Sig. Assint. (2 

caudas) 

Média Desvio padrão Absoluto Positive Negative 
  

QDes35 105 71,58 33,244 ,226 ,196 -,226 2,317 ,000 

QDes36 105 75,70 31,814 ,271 ,222 -,271 2,776 ,000 

QDes38 105 65,79 34,534 ,161 ,161 -,154 1,649 ,009 

QDes39 105 67,99 33,129 ,181 ,167 -,181 1,853 ,002 

QDes40 105 60,01 33,863 ,132 ,119 -,132 1,348 ,053 

QDes41 105 66,82 32,718 ,161 ,155 -,161 1,647 ,009 

QDes42 105 51,16 32,031 ,092 ,092 -,081 ,944 ,335 

QDes43 105 54,73 32,618 ,096 ,096 -,072 ,982 ,290 

QDes44 105 53,33 34,600 ,103 ,103 -,095 1,057 ,214 

QDes45 105 75,83 33,087 ,279 ,233 -,279 2,860 ,000 

QDes46 105 60,95 32,529 ,115 ,115 -,109 1,178 ,124 

QDes47 105 53,96 32,368 ,090 ,077 -,090 ,918 ,369 

Fonte: Autor 

 

O resultado da análise da normalidade reforçou a escolha, portanto, da técnica de 

Modelagem de Equações Estruturais por meio do método de estimação de Mínimos Quadrados 

Parciais (Partial Least Square – PLS), que não requer distribuição normal dos dados. 

 

5.4. ANÁLISES DO MODELO DE MENSURAÇÃO 

As análises aplicadas para ajuste do modelo de mensuração, ou análise fatorial 

confirmatória ocorreu com o uso do software Smart-PLS 2.0. 

O modelo inicial segundo o qual foi realizada a análise é apresentado na Figura 21. 
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Figura 21: Modelo estrutural para análise 

Fonte: Autor 

 

Realizada a análise inicial da validade convergente, obtida pela observação das 

Variâncias Médias Extraídas, em inglês Average Variance Extracted (AVE), observou-se 

resultados acima de 0,50, como proposto por Ringle et al (2014).  

Ao aplicar a análise da validade discriminante pelo método das cargas cruzadas, foram 

verificadas duas assertivas cuja carga externa era menor que a carga de outros construtos 

(Ringle at al, 2014). Eliminou-se dessa forma as assertivas QDes37 e QEx12. 

Após eliminação das assertivas e repetição das análises de AVE e validade discriminante 

pelo método das cargas cruzadas, foi realizada a análise da validade discriminante com a 

aplicação do critério de Fornell & Larcker (1981), comparando a raiz quadrada da AVE com o 

valor das correlações dos construtos, devendo a raiz ser maior que o valor das correlações. 

Como o valor da raiz da AVE foi menor, conforme Ringle et al (2014), foram retiradas, uma a 

uma, as variáveis com menor diferença na carga fatorial cruzada. Eliminou-se então as 

assertivas QDes38, QEx7, QEx13, QAv23, QEx8, QAv24, QDes40, QAv34, QAv32, QAv29. 

Para juste final do resultado de alpha de Cronbach que, conforme Hair et al. (2014), deve 

ser menor que 0,95, foram eliminadas as assertivas QAv20 e QDes41. 

Chegou-se então ao modelo final de análise conforme Figura 22. 

  



68 

 

 

Figura 22: Modelo estrutural final 

Fonte: Autor 

 

A tabela 22 apresenta o resultado das especificações do modelo estrutural e correlações, 

apresentando os valores da AVE, resultado de validade convergentes maior que 0,50 (Ringle et 

al, 2014) e a aplicação do critério de Fornell & Larcker (1981) com o resultado da raiz de AVE 

de cada construto maior que o resultado das correlações entre os construtos. 

 

Tabela 22: Especificações do modelo estrutural e correlações 

 AVE 
Confiabilidade 

Composa 
R² 

Alpha de 

Cronbach  
Raiz AVE 

Aval Trein 0,685511 0,956063 0,604848 0,948777  0,827955917 

Desemp Ambiental 0,716905 0,957898 0,628905 0,950491  0,846702427 

Exec Trein 0,616389 0,927246 0,466523 0,909256  0,785104452 

Planej Trein 0,750983 0,947404   0,932573  0,866592753 

 

      

CORRELAÇÕES 
Avaliação 

Trein 

Desempenho 

Ambiental 
Execução Trein Planej Trein 

  

Aval Trein 0,827955917         

Desemp Ambiental 0,77176 0,846702427       

Exec Trein 0,77772 0,71491 0,785104452     

Planej Trein 0,694941 0,68295 0,683025 0,866592753   

Fonte: Autor 

 

Para análise da consistência interna foi realizada a verificação do valor de alfa de 

Cronbach e do valor da confiabilidade composta. Os resultados apontam que a amostra está 
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livre de vieses, ou seja, se as respostas são confiáveis em seu conjunto. Valores acima de 0,60 

para o alfa de Cronbach e acima de 0,70 para confiabilidade composta, são considerados 

adequados (Ringle et al., 2014). Pode-se observar na Tabela 22 ambos valores estão adequados. 

 

5.5. ANÁLISES DO MODELO ESTRUTURAL 

Após verificação e ajustes no modelo de mensuração, iniciou-se a análise do modelo 

estrutural. A Figura 23 apresenta o modelo com a aplicação da análise PLS Algoritmo por meio 

do software Smart-PLS. 

 

 

Figura 23: Modelo de análise com Algoritmo PLS aplicado 

Fonte: Autor 

 

Considerando-se os construtos execução de treinamento ambiental, avaliação de 

treinamento ambiental e desempenho ambiental, observa-se que esses apresentam carga 

positiva e alta, pois apresenta resultado maior que 26% (Cohen, 1992). 

Para verificação da significância dos relacionamentos, no software Smart-PLS foi 

aplicado o modelo de cálculo Bootstrapping, Conforme Hair et al. (2009), trata-se de uma forma 

de reamostragem, cujos dados originais são repetidamente amostrados com substituição para 

estimação do modelo, levando em consideração o teste t (Student). 

A Figura 24 apresenta o modelo com o resultado do cálculo Bootstrapping aplicado. 
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Figura 24: Modelo de análise com Bootstrapping aplicado 

Fonte: Autor 

 

Conforme Figura 24 e resultado apresentado na Tabela 23, os valores das relações das 

variáveis, ou construtos, estão acima do valor de referência de 1,96. Portanto, em todas as 

relações, pode-se dizer que as correlações e os coeficientes de regressão são significantes, logo 

são diferentes de zero (Ringel et al, 2014). Considera-se desse modo, o nível de significância 

para o coeficiente dos caminhos de 1%. 

 

Tabela 23: Resultado Bootstrapping 

 
Carga 

Original 

Reamostragem de 

Bootstrap 
Desvio Padrão Erro Padrão Teste t 

Aval Trein -> Desemp 

Ambiental 
0,546017 0,543419 0,106143 0,106143 5,144171 

Exec Trein -> Aval Trein 0,777720 0,779496 0,046322 0,046322 16,789494 

Exec Trein -> Desemp 

Ambiental 
0,290262 0,294686 0,108876 0,108876 2,665993 

Planej Trein -> Exec Trein 0,683025 0,690324 0,061358 0,061358 11,131848 

Fonte: Autor 

 

Partiu-se então para a análise do Q², que avalia a qualidade da predição do modelo, cujo 

resultados devem ser maiores que zero (HAIR et al., 2014).  Realizada também a análise de f², 

que avalia quanto cada constructo é útil para o ajuste do modelo cujo resultados 0,02, 0,15 e 

0,35 são considerados pequenos, médios e grandes, respectivamente (HAIR et al., 2014). A 
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análise de ambos ocorreu com a aplicação do modo de cálculo Blindfolding no SmartPLS, 

considerando a distância de omissão igual a 8 e selecionando todos os construtos. Os valores 

de Q² são obtidos pela leitura da redundância geral do modelo e f² pela leitura das 

comunalidades estão apresentados na Tabela 24.  

Tanto os valores obtidos de Q², como de f² indicam que o modelo tem acurácia e que os 

constructos são importantes para o ajuste geral do modelo, considerando valor de f² grande. 

 

 

Tabela 24: Resultados de Q² e f² 

  CV Red (Q²) CV Com (f²) 

Aval Trein 0,395976 0,6145 

Desemp Ambiental 0,438251 0,641998 

Exec Trein 0,274411 0,502612 

Planej Trein 0,640992 0,640992 

Valor Desejado Q² > 0 
f² > 0,02, 0,15 e 0,35 são considerados pequenos, 

médios e grandes, respectivamente 

Fonte: Autor 

 

 

5.6. ANÁLISE DE AUSÊNCIA DE COLINEARIDADE 

Com a aplicação do software SPSS 20, verificou-se então a ausência de colinearidade 

entre as variáveis independentes do modelo, no caso os construtos planejamento de treinamento 

ambiental, execução de treinamento ambiental e avaliação de treinamento ambiental. 

Com a aplicação da análise do índice de inflação da variância (VIF) verificou-se a 

ausência de multicolinearidade.  

Conforme Tabela 25, pode-se verificar que os valores de índice de inflação da variância 

(VIF) obtido para cada variável observável válida no modelo. Entre as variáveis independentes, 

os resultados apresentados foram inferiores a 10, como sugerido por Hair et al. (2009), 

comprovando desse modo a ausência da multicolinearidade. 
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Tabela 25: Estatística de colinearidade – Índice de Inflação da Variância (VIF) 

Modelo Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Sig. Estatísticas de colinearidade 

B Erro padrão Beta Tolerância VIF 

1 

(Constante) 9,156 7,100  1,289 ,201   

QPl1 ,344 ,139 ,320 2,475 ,015 ,231 4,332 

QPl2 -,118 ,114 -,118 -1,036 ,303 ,297 3,364 

QPl3 ,347 ,151 ,340 2,299 ,024 ,176 5,678 

QPl4 ,191 ,169 ,183 1,128 ,263 ,147 6,819 

QPl5 -,120 ,168 -,120 -,715 ,476 ,136 7,338 

QPl6 -,238 ,164 -,235 -1,452 ,150 ,147 6,817 

QEx9 ,059 ,097 ,065 ,611 ,543 ,338 2,956 

QEx10 -,032 ,092 -,031 -,349 ,728 ,476 2,099 

QEx11 -,021 ,096 -,021 -,213 ,832 ,388 2,575 

QEx14 -,025 ,113 -,027 -,223 ,824 ,257 3,884 

QEx15 ,157 ,110 ,176 1,423 ,159 ,253 3,957 

QEx16 -,279 ,121 -,317 -2,309 ,024 ,204 4,904 

QEx17 ,152 ,115 ,153 1,323 ,190 ,288 3,470 

QEx18 -,099 ,111 -,110 -,885 ,379 ,249 4,011 

QAv19 -,119 ,114 -,129 -1,048 ,298 ,255 3,916 

QAv21 -,101 ,164 -,094 -,620 ,537 ,169 5,922 

QAv22 ,450 ,154 ,462 2,931 ,004 ,155 6,451 

QAv25 -,143 ,114 -,150 -1,246 ,216 ,265 3,775 

QAv26 ,034 ,166 ,034 ,203 ,840 ,140 7,123 

QAv27 ,207 ,154 ,209 1,341 ,184 ,158 6,310 

QAv28 ,106 ,121 ,113 ,873 ,385 ,230 4,354 

QAv30 ,359 ,163 ,372 2,205 ,030 ,136 7,380 

QAv31 ,032 ,155 ,032 ,207 ,836 ,162 6,156 

QAv33 -,189 ,150 -,185 -1,258 ,212 ,178 5,604 

Fonte: Autor 

 

5.7. TESTE DE MEDIAÇÃO 

Foi realizado teste de mediação aplicado no modelo sobre o construto avaliação de 

treinamento ambiental mediando a execução do treinamento ambiental e o desempenho 

ambiental. 

A aplicação do teste de mediação ocorreu conforme proposto por Sobel (1982), que 

analisa a força da ação mediadora de um construto. Para a análise, considerou-se os valores de 

carga original e erro padrão obtidos de relatório do cálculo Bootstraping no software Smart-
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PLS nos caminhos execução de treinamento ambiental para avaliação de treinamento ambiental 

e avaliação de treinamento ambiental e desempenho ambiental. A Tabela 26 apresenta os 

valores de carga original e erro padrão obtidos para os caminhos dos construtos analisados.  

 

Tabela 26: Carga original e erro padrão – Teste de Bootstrapping 

  Carga Original Erro Padrão 

Aval Trein -> Desemp Ambiental 0,546017 0,106143 

Exec Trein -> Aval Trein 0,777720 0,046322 

Fonte: Autor 

 

Os resultados de carga original e erro padrão apresentados na Tabela 26 foram aplicados 

em uma calculadora on-line para teste de significância de variável mediadora definido por 

Soper (2013). A calculadora usada está disponível em http://www.danielsoper.com/statcalc. 

Na Figura 25 pode-se observar a aplicação dos valores de carga original e erro padrão em 

cada um dos caminhos e os resultados obtidos na análise. Considerou-se a Avaliação de 

Treinamento como sendo a variável independente, Desempenho Ambiental a variável 

dependente e Avaliação de Treinamento a variável mediadora. A carga original de cada 

caminho corresponde a A e B, e o erro padrão de cada caminho SEA e SEB 

 

 

Figura 25: Apresentação do cálculo de significância da variável mediadora 

Fonte: Obtido do software Soper (2013) 

 

Analisando o resultado com valor de p expressivamente menor que 0,05, conclui-se que 

a relação mediadora é significante, existindo uma forte relação mediadora do construto 

avaliação de treinamento ambiental. 

http://www.danielsoper.com/statcalc
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5.8. TESTE DAS HIPÓTESES 

Observa-se pelos resultados obtidos que todos os caminhos traçados no modelo mostrou-

se significante, pois apresenta seus p-valores menor que 0,05 (p<0,05). A Tabela 27 apresenta 

os resultados obtidos de p-valores. 

 

Tabela 27: Cálculo de p-valores 

 
Carga 

Original 

Reamostragem de 

Bootstrap 
Erro Padrão Teste t p-valores 

Aval Trein -> Desemp 

Ambiental 
0,546017 0,543419 0,106143 5,144171 1,28848E-06 

Exec Trein -> Aval Trein 0,777720 0,779496 0,046322 16,789494 2,99948E-31 

Exec Trein -> Desemp 

Ambiental 
0,290262 0,294686 0,108876 2,665993 0,008914273 

Planej Trein -> Exec Trein 0,683025 0,690324 0,061358 11,131848 2,27155E-19 

Fonte: Autor 

 

Com o resultado apresentado na Tabela 27 e a significância da variável mediadora 

apresentada pela análise de Sobel (1982), confirma-se as hipóteses: 

H1+: O planejamento do treinamento ambiental implica na execução do treinamento 

ambiental. 

H2+: A execução dos treinamentos ambientais apresenta uma correlação positiva com o 

desempenho ambiental. 

H3+: A execução dos treinamentos ambientais apresenta uma correlação positiva com a 

avaliação do treinamento ambiental. 

H4+: A execução da avaliação dos treinamentos ambientais de forma mediada apresenta 

uma correlação mais positiva com o desempenho ambiental do que a relação da execução do 

treinamento ambiental com o desempenho ambiental. 

 

Os resultados apresentados reforçam a importância do planejamento considerando as 

necessidades, recursos, métodos e resultados, como apontado por Behmer (2002), e a avaliação 

adequada como apontado por Kirkpatrick (1996) e Milioni (1999), entendo que para essa 

existem barreiras na sua aplicação, como abordaram Jabbour et al (2013). 
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6. DISCUSSÃO 

 

6.1. VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Como pode-se observar nos resultados da pesquisa, os valores obtidos do alfa de 

Cronbach, se aproximam de 0,95. Hair et al (2014), sugere que o valor de alpha de Cronbach 

não ultrapasse esse valor pois pode indicar que as variáveis observáveis estão medindo o mesmo 

fenômeno aumentando o erro das correlações, por isso duas variáveis foram eliminadas do 

questionário. Alguns autores, porém, como Ringle et al (2014) e algumas citações de Maroco e 

Garcia-Marques (2006), entendem não haver limite para o valor de alpha de Cronbach. 

Quanto as questões eliminadas durante o processo de análise para adequação do modelo, 

a Figura 27 apresenta cada uma delas apontando sua origem e motivo da eliminação. 

 

Questão Descrição Origem Motivo Eliminação 

QDes37 
Os principais executivos da empresa estão 

bastante envolvidos no sistema de gestão 

Método Lawshe 

(Questionário 1) 
Análise das cargas: carga 

externa era menor que a carga 

de outros construtos QEx12 
Sessões de treinamento ambiental acontecem 

fora da empresa 

Tradução reversa 

Jabbour (2013) 

QDes38 

A empresa revisa regularmente os 

procedimentos operacionais de seu Sistema de 

Gestão Ambiental 

Método Lawshe 

(Questionário 1) 

Análise da validade 

discriminante com a aplicação 

do critério de Fornell & Larcker 

(1981) 

QEx7 
Os programas de treinamento ambiental 

contemplam conteúdo adequado 

Método Lawshe 

(Questionário 2) 

QEx13 

Os temas apresentados nas sessões de 

treinamentos ambientais são atuais e adequados 

as atividades da empresa 

Tradução reversa 

Jabbour (2013) 

QAv23 

O treinamento em Gestão Ambiental tem 

contribuído para o seu entendimento dos 

impactos ambientais da empresa. 

Tradução reversa 

Perron et al. (2006) 

QEx8 
Os treinamentos ambientais aplicados na 

empresa têm seu objetivo bem definido 

Método Lawshe 

(Questionário 2) 

QAv24 

Você se sente melhor preparado para tomar 

decisões ambientalmente responsáveis devido 

aos treinamentos ambientais 

Tradução reversa 

Perron et al. (2006) 

QDes40 
O foco na Gestão Ambiental tem melhorado a 

reputação de nossa empresa. 

Tradução reversa 

Daily et al (2007) 

QAv34 

Os funcionários horistas fazem uso dos 

treinamentos ambientais recebidos de forma 

efetiva 

Tradução reversa 

Daily et al (2012) 

QAv32 
Estou satisfeito com o treinamento ambiental 

para funcionários horistas em nossas instalações 

Tradução reversa 

Daily et al (2012) 

QAv29 
Funcionários horistas têm muitas oportunidades 

para usar seus treinamentos ambientais 

Tradução reversa 

Daily et al (2012) 

QAv20 

A empresa avalia após o treinamento ambiental 

se houve melhoria no desempenho global da 

organização 

Método Lawshe 

(Questionário 2) 

Ajuste de de alpha de Cronbach 

Q Des41 

Os esforços do Sistema de Gestão Ambiental das 

nossas instalações nos conduzem para melhor 

desempenho. 

Tradução reversa 

Daily et al (2007) 

Figura 26:Relação de assertivas eliminadas 

Fonte: Autor 
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Em análise as questões eliminadas Qdes37 e QEx12, pode-se observar que a eliminação 

se deu pelo fato da carga apresentar-se maior em outros construtos, o que pode ocorrer por 

ocorrência de um duplo sentido na interpretação da questão por parte de um grupo de 

respondentes ou pelo fato da questão apresentar conteúdo que estabelece uma relação muito 

forte com um construto diferente, confundindo e respondente no momento da seleção da 

reposta. 

Para as assertivas QAv23, QAv24 e QDes40, apesar de serem obtidas pelo método de 

tradução reversa e tratar-se de variáveis anteriormente validadas e avaliarem o construto ao qual 

se propunham, apresentavam relação forte com outros construtos, ocasionada provavelmente 

por questões interpretativas do respondente em função de um contexto ou fator cultural 

diferente daquele proposto na questão. Especificamente essas questões abordavam assuntos de 

avaliação pessoal e provavelmente também por essa razão foram derrubadas. 

A eliminação da questão QEx13 pode ter ocorrido pelo fato de tratar-se de uma questão 

muito próxima e parecida com a QEx07, que por sua vez, foi eliminada por tratar-se de uma 

questão inserida no questionário ainda que não atingisse o valor definido pelo Método Lawshe. 

As questões QEx8 e QAv20 também podem ter sido eliminadas por não atingir o valor definido 

no método Lawshe. 

É válido destacar que apesar de 03 questões inseridas de forma arbitrária na pesquisa 

terem sido eliminadas, outras 05 foram mantidas. 

A eliminação das questões QAv34, QAv32 e QAv29 podem ser explicadas por sua 

proximidade com as questões QAv33, QAv31 e QAv28, respectivamente. Essas questões 

(QAv34, QAv32 e QAv29) foram obtidas pelo processo de tradução reversa em uma pesquisa 

que realizada perguntas iguais par gerentes e profissionais horistas. Todas as questões que se 

dirigiam a horistas foram eliminadas, provavelmente por não haver distinção das perguntas por 

parte dos respondentes.  

A questão QDes41, apesar de obtida pelo método de tradução reversa, parece óbvia com 

relação a análise do construto, o que justifica sua alta força e necessidade de eliminação. 

Por fim, a eliminação da questão QDes38, provavelmente se deu por possuir uma relação 

muito forte com o construto, o que forçou a sua eliminação.  

 

6.2. INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO AMBIENTAL NO DESEMPENHO 

Os achados na pesquisa realizada reforçam o que Hale (1995); Jabbour et al (2013); Daily 

et al (2007); Daily et al (2012); apontam ao relatar a importância do treinamento na formação 

de pessoas para garantir o desempenho esperado no sistema de gestão ambiental. Reforça 
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também os resultados da pesquisa de Sarkis et al. (2010) ao concluir que as ações para atingir 

os objetivos ambientais na empresa só obterão o resultado que se espera com a aplicação do 

treinamento ambiental para os colaboradores envolvidos. 

Os resultados apresentados apontaram para uma forte correlação entre as variáveis 

observáveis (perguntas) e as variáveis latentes (construtos) no modelo elaborado, o que reforça 

as indicações de Perron et al (2006); Jabbour et al (2013); Daily et al (2007); Daily et al (2012), 

Behmer (2002); Barbosa (2002); Bíscaro (1999); Castro (2002); Kirkpatrick (1979; 1996; 

2006); Phillips (2003); Parry (1996) e Grohman & Kauffeld (2013); ao realizarem estudos e 

apresentarem conceitos que serviram de parâmetros para a determinação e construção do 

modelo de análise proposto sobre o treinamento ambiental e o de desempenho ambiental 

O alto coeficiente de determinação, que representa uma alta significância de cada 

construto no modelo direciona para a validação dos construtos de Planejamento do Treinamento 

Ambiental, Execução do Treinamento Ambiental, Avaliação Ambiental e Desempenho 

Ambiental na organização. Esse resultado aponta para a validade do modelo e também para a 

força de cada item apresentado na relação. 

As questões utilizadas para análise do construto “Planejamento do Treinamento 

Ambiental” direcionaram para o planejar com base no levantamento de necessidades, 

considerando aspectos ambientais, atendimento a requisitos legais e política ambiental, 

disponibilidade de recursos e responsabilidades. Broad e Newstorm (1995); Bíscaro (1999); 

Behmer (2002); Sammalisto & Brorson (2006); Perron et al (2006); abordaram que o 

planejamento de treinamento deve considerar os objetivos e as necessidades organizacionais. 

Apesar de aparentemente obvio, isso pode ser interpretado pela ação positiva do planejamento 

nos demais elementos analisados no treinamento e sua consequente relação com o desempenho 

organizacional confirmada nessa pesquisa. 

Jabbour et al (2013) apontaram como barreira para evolução do sistema de gestão 

ambiental a dificuldade nas empresas em formular programas temáticos, o que reforça a 

necessidade em planejar sistemicamente os treinamentos. 

As questões usadas para análise do construto “Avaliação do Treinamento Ambiental” 

apresenta as etapas de avaliação do treinamento reforçando a sua aplicação para a análise da 

reação, aprendizado, mudanças de comportamento e mudanças conforme Kirkpatrick (1979; 

1996; 2006); Phillips (2003); Parry (1996); Grihman & Kauffeld (2013). 

Analisando os resultados e a força da ação mediadora da avaliação sobre a relação entre 

a execução de treinamento e o desempenho ambiental, vale ressaltar a importância que deve ser 

atribuída as atividades de avaliação de treinamento para atingir melhor desempenho. Apesar da 
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dificuldade das empresas em definir uma metodologia de avaliação dos treinamentos (Milioni 

,1999; Borges-Andrade, 2002; Jabbour et al, 2013), esta etapa quando realizada, aumenta a 

força da relação entre o treinamento e o desempenho ambiental. Cabe reforçar a necessidade de 

novos estudos aplicados aos processos de avaliação de treinamento para análise de quais 

elementos de avaliação são mais importantes nessa mediação. 

Outro resultado obtido foi o alto coeficiente de caminho, que indica a forte relação entre 

as variáveis latentes, ou construtos utilizados no modelo, o que reforça a necessidade da 

aplicação das etapas de realização dos treinamentos de forma sistêmica, como apontado por 

Jabbour (2010). 

A forte relação dos construtos com o desempenho apontam também para a sua 

importância para a estratégia, como destacado por Beard (1996). 

Apesar de serem consistentes com a literatura, torna-se importante destacar que as 

pesquisas realizadas para análise dos treinamentos ambientais na empresa abordavam somente 

aspectos práticos e diretos do treinamento, tratando este como um único construto, com pouca 

assertivas e sem explorar pontos importantes do gerenciamento do treinamento, como 

planejamento, execução e avaliação, descritos por Behmer (2002); Kirkpatrick (1996); Jabbour 

et al (2013). Isso abre precedentes para novos estudos e pesquisas com maior detalhamento, 

sugerindo para o treinamento correlações mais fortes do que aquelas apontadas em estudos 

anteriores, quando levados em conta esses elementos tratados separadamente. 

Como pesquisas posteriores, sugere-se a análise das etapas que envolvem cada construto 

de treinamento, como por exemplo fase de planejamento e fases de avaliação do treinamento, 

com amostras maiores, que permitirão outras análises, como por exemplo a identificação de 

diferenças entre empresas certificadas e não certificadas, diferenças entre métodos de execução. 

Sugere-se ainda a análise dos treinamentos aplicados nos diferentes estágios de maturidade da 

organização apontado por Behmer (2002) ampliando o estudo realizado por Jabbour (2013a). 

A recente revisão da norma ISO14001 apresenta no item 7.2 a necessidade do 

desenvolvimento de competências com enfoque forte em treinamento, porém estabelece a 

obrigatoriedade em definir as necessidades de treinamento por meio de um planejamento e 

executar este de forma adequada, porém recomenda a avaliação da eficácia somente “onde 

aplicável”, deixando a critério da organização aplicar ou não métodos avaliativos. A presente 

pesquisa aponta da importância da avaliação dos métodos de treinamento incluindo a sua 

eficácia para potencializar os resultados de desempenho advindos do treinamento. 
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6.3. RODANDO O PDCA DA PESQUISA 

A prática e as ações estabelecidas na aplicação da metodologia de trabalho apresentam 

recomendações e oportunidades de melhoria para outros pesquisadores. Segue algumas 

sugestões do pesquisador. 

Apesar de divulgar para milhares de potenciais respondentes, a quantidade de 

questionários válidos para análise foi pequena o que pode ter ocorrido por optar pelo uso de um 

questionário extenso. Convém que o questionário em pesquisa futura seja analisado quanto a 

possibilidade de redução do número de assertivas. As perguntas eliminadas pelo modelo 

possivelmente poderão ser descartadas de futuras pesquisas. 

Outra possível causa pela pequena quantidade de questionários recebidos seja o uso da 

escala deslizante. Apesar de optar pelo uso de uma escala adequada aos métodos de análise e 

ao público respondente, esta oferece ao respondente maior quantidade de opções, o que pode 

ser de difícil interpretação no momento de seleção. Convém que para novas pesquisas outros 

tipos de escalas de mais simples interpretação (como por exemplo escala Likert) sejam 

considerados no momento de definição do questionário a ser utilizado. Malhotra (2006) e Hair 

et al (2013) alertaram para essa dificuldade do respondente, tendo razão em suas críticas e 

observações. 

Há de se considerar ainda que a coleta de dados foi feita em período de festas e durante o 

verão, época de férias e recesso para muitos profissionais em empresas, o que pode também ter 

limitado o número de respondentes a pesquisa. 

Como ação para busca de maior número de respondentes utilizou-se o método “bola de 

neve”, com a indicação outras pessoas para participar da pesquisa, ampliando 

exponencialmente o número de respondentes do questionário.  

O método “bola de neve” contribuiu para a inclusão de alguns respondentes. Pode-se 

considerar eficaz o uso dessa prática, uma vez que foi capaz de auxiliar indicação de 55 novos 

respondentes para envio do questionário, considerando o pequeno número de questionários 

recebidos esse número de indicações pode ser considerado significativo. 

Utilizou-se também o incentivo de premiação dos respondentes com o sorteio de uma 

versão atual da norma NBR ISO 14001 para aqueles que concluíam o questionário. A percepção 

foi que houve uma contribuição o uso de tal incentivo para a coleta de dados, uma vez que a 

maioria (85 respondentes) preencheu o formulário de sorteio do prêmio. 

A formação e a participação de grupos em redes profissionais podem auxiliar para a 

identificação de respondentes potenciais. Convém que a inclusão de pessoas e a formação dos 
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grupos potenciais já ocorra no início dos trabalhos de pesquisa para que, no momento oportuno, 

o pesquisador já tenha disponível um número significativo de respondentes. Como o uso do 

Linkedin, por exemplo, o pesquisador é capaz de estruturar uma rede de relacionamento 

profissional com milhares de pessoas. 

 

7. CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA 

 

Além da contribuição teórica, o estudo traz contribuições à prática, gerando novas 

informações a empresas que possuem ou pretendem implementar um modelo de Gestão 

Ambiental, gestores ambientais e profissionais de recursos humanos. 

No início deste trabalho, explanou-se sobre a importância do treinamento para os sistemas 

de gestão ambiental, e que este serve para o desenvolvimento de competências para que a 

empresa seja capaz cumprir com sua política ambiental.  

Inicialmente os resultados apresentam a importância da aplicação sistêmica dos 

programas de treinamento ambiental, partindo do planejamento, seguindo para a execução e 

avaliação do mesmo. Com isso lança-se a hipótese para pesquisas posteriores, de que na prática, 

as etapas de realização dos programas de treinamento não são aplicados sistematicamente em 

uma proporção importante das empresas, partindo do princício que muitas agem de forma 

reativa com relação ao assunto, visto a análise dos resultados onde é predominante a definição 

das necessidades do treinamento com base em conflitos internos e acidentes ocorridos. 

Considerando que a sequência Planejamento, Execução e Avaliação Ambiental têm forte 

relação entre si e com o Desempenho Ambiental na empresa, a aplicação do Treinamento 

Ambiental confirma o seu papel estratégico dentro da organização e a atenção que deve ser 

atruída a esse componente da administração. 

Outra contribuição prática no que diz respeito a execução do treinamento com relação ao 

desempenho ambiental é a ação mediadora da avaliação ambiental, pois sem essa a correlação 

no modelo fica mais fraca. Muitas empresas realizam a avaliação do treinamento considerando 

somente fatores imediatos de resultado como a reação e entendimento so treinado com relação 

ao conteúdo adquirido. 

Convém que as organizações avaliem seus programas e treinamento considerando o 

planejado com relação ao método, conteúdo e objetivos definidos, agindo de modo não 

imediatista. Recomenda-se ainda que a avaliação ocorra considerando os fatores propostos na 
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literatura: avaliação do treinamento, avaliação de reação, avaliação de aprendizado e avaliação 

do resultado do treinamento.  

Como apesentado por Milioni (1999) as empresas encontram dificuldade em definir uma 

ferramenta adequada de avaliação. Na prática, as organizações estabelecem métodos pouco 

fundamentados e subjetivos de avaliação, o que compromente muitas vezes a eficácia e o 

resultado do que se espera de um programa de treinamento, deixando dessa forma, de contribuir 

para a melhoria das ações implementadas em seus programas de treinamento. Convém as 

organizações, dentro de suas limitações técnicas, recursos e características, busquem as 

melhores práticas de avaliação do mercado e usem essas como ferramenta de melhoria contínua 

de seus programas de treinamento e sistema de gestão ambiental. Recomenda-se ainda que os 

métodos de avaliação também sejam analisados de forma a garantir a sua eficácia na aplicação 

e resultados. 

Planejar e avaliar o treinamento demanda tempo e método, dessa forma a aplicação dessas 

etapas não pode partir somente do preenchimento de formulários prontos e pré-formatados. O 

“processo treinar deve ser desenhado” de forma a atender as expectativas da política de gestão 

ambiental estabelecida. 

Por fim, cabe ressaltar que os resultados apresentados tem potencial para ser válidos e 

aplicados sobre outros sistemas de gestão, como por exemplo, qualidade, segurança e saúde 

ocupacional, alimentos, tecnicolia da informação, entre outros.  
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8. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho teve como propósito analisar as estapas de aplicação do treinamento 

ambiental e sua influência sobre o desempenho do sistema de gestão ambiental em empresas, 

apontando como essas se relacionam. 

Conclui-se, que o arcabouço teórico tanto em disciplinas relacionadas ao Treinamento 

Ambiental com estudo das etapas de Planejamento, Execução e Avaliação, quanto ao estudo do 

Desempenho Ambiental, forneceram recursos para o estabelecimento de um modelo de relações 

capaz de explicar as hipóteses estabelecidas sobre o mesmo. 

O perfil da amostra estudada, apesar de pequena, foi capaz de apresentar as relações 

positivas entre os construtos e as relações positivas apontadas confirmando a teoria apresentada. 

Os respondentes foram profissionais de empresas com um modelo de gestão ambiental definido. 

Como características dos treinamentos ambientais, verificou-se a relação positiva do 

planejamento, execução e avaliação, que apesar de obvio, apresenta evidências para a prática 

profissional em empresas e gestores ambientais e profissionais de recursos humanos envolvidos 

nesses sistemas de gestão. 

Como requisitos de desempenho ambiental, pode-se concluir que este é afetado pelas 

etapas de execução do treinamento ambiental. Treinamentos mal planejados, executados ou 

com métodos ineficazes de avaliação podem comprometer o desempenho do sistema de gestão. 

Conclui-se com o estudo do modelo de relação entre o treinamento ambiental e o 

desempenho ambiental que o Planejamento do Treinamento explica, a sua Execução e que por 

consequência, explicam pouco o Desempenho Ambiental na empresa. Constatou-se que a 

Avaliação do Treinamento Ambiental como ação mediadora torna significante a relação da 

execução com o Desempenho Ambiental. 

Como indicação para estudos posteriores, sugere-se investigar cada uma das quatro etapas 

da avaliação do treinamento ambiental aplicado ao modelo, para assim, identificar a influência 

de cada um dos construtos e sua relação no processo de avaliação do treinamento ambiental. 

Recomenda-se também a análise detalhada dos componentes de planejamento do treinamento 

e ainda replicar e analisar os resultados em empresas com diferentes níveis de maturidade no 

seu sistema de gestão. 
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Vale ressartar que esses estudos realizados nessa pesquisa podem também ser replicados 

para análise da relação do treinamento e desempenho para outros sistemas de gestão na 

organização, como por exemplo qualidade, segurança e saúde ocupacional, responsabilidade 

social, financeiro, entre outros. 

  



84 

 

REFERÊNCIAS 

 

Agresti, A., & Finlay, B. (2012). Métodos estatísticos para as ciências sociais (4 ed.). Porto 

Alegre: Penso. 

Aguiar, A. O. (2004). Sistemas de gestão ambiental na indústria química: desempenho, 

avaliação e benefícios. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2001). NBR ISO 10005 - Gestão da Qualidade: 

Diretrizes para Treinamento. Rio de Janeiro. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2004a). NBR ISO 14001 - Sistema de Gestão 

Ambiental - Requisitos com Orientação para Uso. Rio de Janeiro. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2004b). NBR ISO 14031 - Gestão ambiental - 

Avaliação de desempenho ambiental - Diretrizes. Brasil. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2005). NBR ISO 14004 - Sistemas de gestão 

ambiental - Diretrizes gerais sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio. Rio de Janeiro. 

Ayre, C., & Scally, A. J. (2014). Critical values for Lawshe's content validity ratio: revisiting 

the original methods of calculation. Sage, 79-86. 

Balzarova, M. A., & Castka, P. (2008). Underlying mechanisms in the maintenance of ISO 

14001 environmental management system. Journal of Cleaner Production, 16, 1949-1957. 

Barbakri, K. A., Bennett, R. A., & Rao, M. F. (August de 2004). Recycling performance of 

firms before and after adoption of the ISO 14001 standard. Journal of Cleaner Production, 12, 

633-637. 

Barbosa, D. G. (2002). Treinamento: seus públicos e métodos. Em G. Boog, & M. Boog, 

Manual de Gestão de Pessoas e Equipes: Operações (Vol. 2, pp. 153-169). São Paulo: Gente. 

Barla, P. (2007). ISO 14001 certification and environmental performance in Quebec's pulp and 

paper industry. Journal of Environmental Economics and Management, 53, 291-306. 

Beard, C. (1996). Environmental training:. Industrial and Commercial Training, 18-23. 

Behmer, S. I. (2002). O processo de treinamento. Em G. Boog, & M. Boog, Manual de Gestão 

de Pessoas e Equipes: Operações (Vol. 2, pp. 121-133). São Paulo: Gente. 

Bíscaro, A. W. (1999). Métodos e Técnicas em T&D. Em G. G. Boog, Manual de Treinamento 

e Desenvolvimento ABTD (3ª ed.). São Paulo: Makron Books. 

Boiral, O. (2011). Managing with ISO systems: Lesson from practice. Long Range Planning, 

197-220. 

Boiral, O., & Henri, J. F. (2012). Modelling the impact of ISO 14001 on environmental 

performance: A comparative approach. Journal of Environmental Management, 84-97. 

Borges-Andrade, J. E. (2002). Desenvolvimento de medidas em avaliação de treinamento. 

Estudos deM Pesdicidoalosg eima, 31-43. 

Brasil. (Ago de 1981). Lei 6938 - Política Nacional do Meio Ambiente. Brasília. 



85 

 

Broad, M. L., & Newstrom, J. W. (1995). Transfer of Learning. Addison-Wesley Publishing 

Company. 

Bryman, A., & Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with SPSS release 10 for 

Windows: a guide. Philadelphia: Taylor & Francis Inc. 

Campos, L. S., & Melo, D. A. (set/dez de 2008). Indicadores de desempenho dos Sistemas de 

Gestão Ambiental (SGA): uma pesquisa teórica. Produção, 18, 540-555. 

Carvalho, L. F. (1999). T&D Estratégicos. Em G. Boog, Manual de Treinamento e 

Desenvolvimento ABTD. São Paulo: Makron Books. 

Castro, A. P. (2002). Avaliação e validação do treinamento. Em G. Boog, & M. Boog, Manual 

de Gestão de Pessoas e Equipes: Operações (Vol. 2, pp. 134-152). São Paulo: Gente. 

Cerny, B. A., & Kaiser, H. F. (1977). A study of a measure of sampling adequacy for factor-

analytic correlation matrices. Multivariate Behavioral Research, 43-47. 

Christmann, P., & Taylor, G. (2006). Firm self-regulation through international certiable 

standards determinants of symbolic versus emplementation. Journal of International Business 

Studies, 863-878. 

Cohen, j. (1992). A power primer. Psychological bulletin, 112, 155-159. 

Corazza, R. I. (2003). Gestão ambiental e mudanças da estrutura organizacional. RAE 

Eletrônica, 2. 

Daily, B. F., & Huang, S.-c. (2001). Achieving sustainability through attention to human 

resource factors in environmental management. International Journal of Operations & 

Production Management, 1539-1552. 

Daily, B. F., Bishop, J. W., & Massoud, J. A. (2012). The role of training and empowerment in 

environmental performance: A study of the Mexican maquiladora industry. International 

Journal of Operations & Production Management, 32, 631-647. 

doi:10.1108/01443571211226524 

Daily, B. F., Bishop, J. W., & Steiner, R. (2007). The Mediating Role Of EMS Teamwork As 

It Pertains To HR Factors And Perceived Environmental Performance. Journal of Applied 

Business Research, 95-110. 

Darnall, N. (2006). Why firms mandate ISO14001 certification. Business & Society, 1-28. 

Departamento de Meio Ambiente / FIESP. (2007). Melhore a Competitividade com o Sistema 

de Gestão Ambiental - SGA. São Paulo: FIESP. 

Fanchetti, M. (2011). ISO 14001 and solid waste generation rates in US manufacturing 

organizations: an analysis of relationship. Journal of Cleaner Production, 19, 1104-1109. 

Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. (2003). Indicadores de Desempenho 

Ambiental na Indústria. São Paulo: FIESP/CIESP. 

Field, A. (2009). Descobrindo a estatística usando o SPSS. Porto Alegre: Artmed. 



86 

 

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating estructural equation models with unobservable 

variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18, 39-50. 

Gavronski, I., Ferrer, G., & Paiva, E. L. (2008). ISO 14001 certification in Brazil: motivations 

and benefits. Journal of Cleaner Production, 87-94. 

Govindarajulu, N., & Daily, B. F. (2004). Motivating employees. Industrial Management & 

Data Systems, 104, 364-372. 

Grohmann, A., & Kauffeld, S. (2013). Evaluating training programs: development and 

correlates of the Questionare for Professional Training Evaluation. International Journal of 

Training and Development, 135-155. 

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (2005). Análise multivariada de 

dados. Porto Alegre: Bookman. 

Hair, J. F., Babin, B., Money, A. H., & Samouel, P. (2005). Fundamentos de métodos de 

pesquisa em administração. Porto Alegre: Bookman. 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tathan, R. L. (2009). Análise 

multivariada de dados. Porto Alegre: Bookman. 

Hair, J. F., Gabriel, M. L., & Patel, V. K. (2014). Modelagem de equações estruturais baseada 

em covariância (CB-SEM) com Amos: orientações sobre a sua aplicação como uma ferramenta 

de pesquisa de marketing. Revista Brasileira de Marketing, 43-53. 

Hair, J. F., Hult, G. T., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). A primer on partial lest squares 

structural equation modeling (PLS-SEM). Thousand Oaks: SAGE. 

Hale, M. (1995). Training for environmental technologies and environmental management. 

Jornal of Cleaner Production, 3, 19-23. 

Hart, S. L. (1997). Beyond greening: strategies for a sustainable world. Harvard Business 

Review, 65-76. 

Henseler, J., & Sarstedt, M. (2012). Goodness-of-fit indices for partial least squares path 

modeling. Comput Stat, 565-580. 

Heras-Saizarbitoria, I., & Boiral, O. (2013). ISO 9001 e ISO 14001: Towards a research agenda 

on management system standards. International Journal of Management Reviews, 15, 47-65. 

International Organization for Standartization. (2009). ISO 14000 - Environmental 

Management - Origins and ISO/TC 207. Genebra: ISO. 

Jabbour, C. C. (2013a). Environmental training and environmental management maturity of 

Brazilian companies with ISO14001: empirical evidence. Journal of Cleaner Production, 1-8. 

Jabbour, C. C. (2013b). Environmental training in organisations: From a literature review to a 

freamework for future research. Resources, Conservation and Recycling, 144-155. 

Jabbour, C. C., & Santos, F. A. (2006). Evolução da gestão ambiental na empresa: uma 

taxonomia integrada à gestão da produção e de recursos humanos. Gestão & Produção, 13, 

435-448. 



87 

 

Jabbour, C. C., & Santos, F. A. (2008). Relationships between human resource dimensions and 

environmental environmental. Journal of Cleaner Production, 51-58. 

Jabbour, C. C., Teixeira, A. A., & Jabbour, A. S. (2013). Treinamento ambiental em 

organizações com certificação ISO14001: estudo de múltiplos casos e identificação de 

coevolução com a gestão ambiental. Produção, 23, 80-94. 

Jabbour, C. C., Teixeira, A. A., Oliveira, J. C., & Soubihia, D. F. (2010). Managing 

environmental training in organizations. Management of Environmental Quality, 21, 830-844. 

Jabbour, C. J., & Santos, F. C. (2008). Relationships between human resource dimensions and 

environmental management in companies: proposal of a model. Journal of Cleaner Production, 

51-58. 

Jabbour, C. J., Teixeira, A. A., Jabbour, A. B., & Freitas, W. R. (2012). Verdes e competitivas? 

A influência da gestão ambiental no desempenho operacional de empresas brasileiras. Ambiente 

& Sociedade, XV, 151-172. 

Kaur, H. (2011). Impact of human resource factors on perceived environmental performance: 

an empirical analusis of a sample of ISO 14001 EMS companies im Malaysia. Journal of 

Sustainable Development, 4. 

Kirkpatrick, D. L. (June de 1979). Techiniques for evaluating training programs. Training and 

Development Journal, 78-92. 

Kirkpatrick, D. L. (1996). Revisiting Kirkpatrick's four-level model. Training and 

Development, 54-59. 

Kirkpatrick, D. L. (2006). Seven keys to unlock the four levels of evaluation. Performance 

Improvement, 5-8. 

Kitazawa, S., & Sarkis, J. (2000). The relationship between ISO 14001 and continuous source 

reduction programs. International Journal of Operations & Prodution Management, 20, 225-

248. 

Kolk, A., & Mauser, A. (2002). The evolution of environmental management: from stage 

models to performance evaluation. Business Strategy and the Environment, 14-31. 

Lawshe, C. H. (1975). A quatitative approach to content. Personnel Psychology, 563-575. 

Levin, J. (1987). Estatística aplicada a ciências humanas (2 ed.). São Paulo: Harbra Ltda. 

Link, S., & Haifa, N. E. (Nov de 2006). Standardization and discretion: does the environmental 

standard ISO 14001 lead to performance benefits? Engineering Management, 53, 508-519. 

Luz, S. O., Sellitto, M. A., & Gomes, L. P. (2006). Medição de desempenho ambiental baseada 

em método multicriterial de apoio à decisão: estudo de caso na indústria automitiva. Gestão & 

Produção, 557-570. 

Malhotra, N. K. (2006). Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre: 

Bookman. 

Maroco, J., & Garcia-Marques, T. (2006). Qual a fiabilidade do alfa de Cronbach? Questões 

antigas e soluções modernas? Laboratório de Psicologia, 65-90. 



88 

 

Martins, G. A., & Theóphilo, C. R. (2009). Metodologia da investigação científica para 

ciências sociais aplicadas (2 ed.). São Paulo: Atlas. 

Milioni, B. (1999). Avaliação e validação dos resultados dos investimentos em T&D. Em G. G. 

Boog, Manual de Treinamento e Desenvolvimento ABTD (3ª ed.). São Paulo: Makron Books. 

Nascimento, L. F., Lemos, A. C., & Mello, M. A. (2008). Gestão Socioambiental Estratégica. 

Porto Alegre: Bookman. 

Noe, R. A. (2005). Employee training and development. New York: Mc Graw-Hill. 

Oliveira, O. J., & Pinheiro, C. M. (2010). Implantação de sistemas de gestão ambiental 

ISO14001: uma contribuição da área de gestão de pessoas. Gestão Produção, 17, 51-61. 

Parry, S. B. (1996). Measuring training’s ROI. Training & Development, 72-78. 

Pelicioni, A. F. (2007). Trajetória do movimento ambientalista. Em A. Philippi Jr, M. A. 

Romério, & G. C. Bruna, Curso de Gestão Ambiental (pp. 431-457). Barueri: Manole. 

Perron, G. M., Côté, R. P., & Duffy, J. F. (2006). Improving environmental awareness training 

in business. Journal of Cleaner Production, 551-562. 

Phillips, J. J. (2003). Return on Investment in Training and Performance Improvement 

Programs (2nd ed.). Burlington: Butterworth Heinemann. 

Pilati, R., & Laros, J. A. (2007). Modelos das equações estruturais em psicologia: conceitos e 

aplicações. Psicologia: teoria e pesquisa, 205-216. 

Pohlman, M. C. (2014). Análise de conglomerados. Em L. J. Corrrar, E. Paulo, & J. M. Dias 

Filho, Análise multivariada para os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Economia 

(pp. 324-388). São Paulo: Atlas. 

Potoski, M., & Prakash, A. (2005). Covenants with weak swords: ISO 14001 and facilities 

environmental performance. Journal of Policy Analysis and Management, 24, 1520-6688. 

Potoski, M., & Prakash, A. (2005). Green clubs and voluntary governance: ISO 14001 and firms 

regulatory compliance. American Journal of Political Science, 49, 1540-5907. 

Renwick, D. W., Redman, T., & Maguire, S. (2012). Green Human Resource Management: A 

Review and Research Agenda. International Journal of Management Reviews, 1-14. 

Ribeiro, C. S., & Aguiar, A. O. (2015). Treinamento e seu impacto no desempenho do Sistema 

de Gestão Ambiental: Proposta de modelo de análise. Anais do XVII Engema. São Paulo: 

ENGEMA. 

Ribeiro, J. B., Tavares, J. C., & Hoffman, S. C. (2008). Sistemas de Gestão Integrados. São 

Paulo: Senac. 

Ringle, C. M., Silva, D., & Bido, D. (2014). Modelagem de equações estruturais com utilização 

do SmartPLS. Revista Brasileira de Marketing, 56-73. 

Rondinelli, D., & Vastag, G. (2000). Panacea, Common Sense or Just a Label: The Value of 

ISO 14001 Environmental Management Systems. European Management Journal, 499-510. 



89 

 

Sammalisto, K., & Brorson, T. (2008). Training and communication in the implementation of 

environmental management system (ISO14001): a case study at the University of Gävle, 

Sweden. Journal of Cleaner Produvtion(16), 299-209. 

Sarkis, J. (1998). Evaluating environmentally conscious business practices. European Journal 

of Operational Research, 159-174. 

Sarkis, J., Gonzalez-Torre, P., & Adenso-Diaz, B. (2010). Stakeholder pressure and the 

adoption of environmental practices: The mediating effect of training. Journal of Operations 

Management, 163-176. 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. (2013). Anuário do trabalho na 

micro e pequena empresa: 2013. São Paulo: DIEESE. Acesso em 15 de 02 de 2016, disponível 

em Portal Sebrae: 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Anuario%20do%20Trabalho%20

Na%20Micro%20e%20Pequena%20Empresa_2013.pdf 

Shrivastava, P. (1995). The Role of Corporations in Achieving Ecological Sustainability. 

Academy of Management, 936-960. 

Siegel, S., & Castellan Jr, N. J. (2006). Estatística não-paramétrica para ciências do 

comportamento (2 ed.). Porto Alegre: Artmed. 

Sobel, M. E. (1982). Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation 

models. Sociological Methodology, 13, 290-312. 

Teixeira, A. A., Jabbour, C. C., & Jabbour, A. S. (2012). Relationship between green 

management and environmental training in companies located in Brazil: A theoretical 

framework and case studies. Int. J. Production Economics, 318-329. 

Valle, C. E. (2012). Qualidade Ambiental ISO14000 (12 ed.). São Paulo: Senac. 

Welch, E. W., & Mori, Y. (2003). The promises and pitfalls of ISO 14001 for competitiveness 

and sustainability: a comparison of Japan and the United States. Greener Management 

International, 44, 59-73. 

Wilson, F. R., Pan, W., & Schumsky, D. A. (2012). Recalculation of the critical values for 

Lawshe's Content Validity Ratio . Measurement and Evaluation in Counseling and 

Development, 197-210. 

World Wide Fund for Nature. (2012). Living Planet Reporting. Gland. 

Yin, H., & Schmeidler, P. J. (2009). Why Do Standardized ISO 14001 Environmental 

Management Systems Lead to Heterogeneous Environmental Outcomes? Business Strategy and 

the Environment, 18, 469-486. 

 

  



90 

 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE 01 - Componentes para Construtos de Desempenho Gerencial 

 

Construto Componentes 
Fonte 

bibliográfica 

Desempenho 

Gerencial 

Política Ambiental 

Indicadores para avaliação e acompanhamento de objetivo e metas, 

implementação e códigos de gestão e práticas de operação, iniciativas de 

prevenção a poluição, responsabilidades gerenciais, empregados com tarefas 

ambientais, compromisso ambiental de fornecedores, prestadores de 

serviços, responsabilidade ambiental, relacionamento com partes 

interessada e investimento ambiental. 

ISO14031 

(2004) 

 

Campos & 

Mello (2008) 

Requisitos Legais e Outros 

Indicadores para avaliação e acompanhamento de atendimento de requisitos 

legais, relato de queixas, multas recuperação de danos ambientais, 

acidentes, licenças e certificados ambientais obtidos, extensão de áreas 

legalmente protegidas. 

Objetivos, Metas e Programas 

Indicadores para avaliação e acompanhamento de atendimento aos 

programas por meio da participação, medição de resultados, aplicação de 

treinamentos, projetos implementados e aplicações ambientais. 

Com relação aos objetivos e metas o índice ou o atendimento aos itens 

definidos pela alta direção na empresa para combate a poluição, preservação 

ao meio ambiente e aplicação das ações propostas. 

Recursos, funções, responsabilidades e autoridades 

Indicadores para avaliação e acompanhamento que apresentem os 

investimentos em meio ambiente e o retorno do mesmo, responsabilidades 

de todas os níveis na organização, economia obtida com a implementação 

de ações ambientais. 

Competência, treinamento e conscientização 

Progresso nas atividades de remediação local 

Nº de iniciativas locais de limpeza ou reciclagem, patrocinadas ou auto-

implementadas 

Índices de aprovação em pesquisas na comunidade 

Treinamento e conscientização ambiental 

Comunicação 

Indicadores para avaliação e acompanhamento de consultas ou comentários 

sobre questões relacionadas ao meio ambiente, reclamações de partes 

interessadas, reportagens da imprensa sobre o desempenho ambiental da 

organização e locais com relatórios ambientais. 

Preparação e resposta a emergência 

Indicadores para avaliação e acompanhamento de simulados de emergências 

realizados, planos de ação e respostas de emergência, plano de 

gerenciamento de riscos e comunicação de riscos. 

Avaliação de Requisitos Legais e Outros 

Indicadores para avaliação e acompanhamento de atendimento a 

regulamentos e legislação ambiental. 

Conformidade, ação corretiva e preventiva 

Indicadores para avaliação e acompanhamento de ações corretivas e 

preventivas identificadas que foram encerradas ou não, assim como tipo de 

registros e problemas relatados. Nº de penalidades em caso de não 

conformidade com questões ambientais 

Fonte: Autor  



91 

 

APÊNDICE 02 - Componentes para Construtos de Desempenho Operacional 

 

Construto Componentes 
Fonte 

bibliográfica 

Desempenho 

Operacional 

 

Aspectos Ambientais 

Indicadores para avaliação e acompanhamento de volumes e 

quantificação de itens relacionados ou que representam os aspectos 

ambientais na empresa que podem de alguma forma causar impactos 

ambientais. 

ISO14031 

(2004) 

 

Campos & 

Mello (2008) 

Controle Operacional 

Indicadores para avaliação e acompanhamento de itens de controle 

ambiental na empresa que envolvem a neutralização do impacto 

ambiental na empresa. 

Monitoramento e Medição 

Indicadores para avaliação e acompanhamento de total de energia 

elétrica, volume de água consumido, investimento em gás natural, 

geração de energia elétrica na própria organização, investimentos em 

fontes de energia mais eficientes e redução de emissão de poluentes 

gasosos e líquidos 

progresso nas atividades de remediação local 

número de iniciativas locais de limpeza ou reciclagem, patrocinadas ou 

auto-implementadas 

índices de aprovação em pesquisas na comunidade 

treinamento ambiental 

atividades e treinamentos desenvolvidos no campo ambiental  

investimento em atividades para conscientização ambiental. 

Jabour et al 

(2012) 

Fonte: Autor 
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APÊNDICE 03 - Componentes para Construtos Treinamento 

 

Construto Componentes 
Fonte 

bibliográfica 

Definição das 

necessidades de 

treinamento 

Necessidades de treinamento: 

- Política ambiental 

- Processo de auditoria ambiental 

- Sistema de gestão ambiental 

- Impactos e aspectos ambientais para cada cargo 

- Ecoeficiência 

- Coleta seletiva. 

Jabour et al (2013) 

Pessoal a ser treinado: 

- Equipe de Projeto do Sistema de Gestão Ambiental 

- Comitê Ambiental 

- Grupos de treinamento com interesses comuns 

- Treinamento de novos colaboradores 

- Treinamento de auditores 

Sammalisto & Brorson 

(2008) 

Definição das necessidades da organização 

Definição e análise dos requisitos de competência 

Análise crítica das competências 

Definição das lacunas de competência 

Identificação de soluções para eliminar as lacunas de 

competência 

Definição da especificação das necessidades de treinamento 

ISO10015 (2001) 

Projeto e 

planejamento do 

treinamento 

Definição de restrições 

Métodos de treinamento e critérios para seleção 

Especificação do programa de treinamento 

Seleção do fornecedor do treinamento 

ISO10015 (2001) 

Execução do 

treinamento 

Percepção do treinamento e comunicação 

Relevância do treinamento aplicado 

Conscientização e atitude 

Suporte de gerentes e supervisores ao pessoal treinado 

Circunstancias que interferem nas necessidades ambientais dos 

colaboradores 

Contribuição para o desenvolvimento sustentável 

Sammalisto & Brorson 

(2008) 

Atividades de apoio 

Apoio pré-treinamento 

Apoio ao treinamento 

Apoio ao final do treinamento 

ISO10015 (2001) 

Avaliação dos 

resultados do 

treinamento 

Envolvimento da alta administração 

Foco nos aspectos ambientais significantes 

Métodos de treinamento 

Métodos de comunicação 

Percepção do treinamento e comunicação 

Sammalisto & Brorson 

(2008) 

Coleta de dados e preparação do relatório de avaliação ISO10015 (2001) 

Fonte: Autor 
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APÊNDICE 04 – Assertivas definidas - Tradução reversa (Primeiro Questionário) 

Assertivas Originais 
Tradução originalmente 

proposta 
Assertivas Re-traduzidas Nova tradução - Ajuste 

The environmental management 

training has contributed to your 

understanding of the 

environmental impacts of the 

company 

1. O treinamento em Gestão 

Ambiental contribui para 

entendimento dos impactos 

ambientais da empresa 

1. Training in Environmental 

Management contributes to 

understanding the environmental 

impacts of the company. 

O treinamento em Gestão 

Ambiental tem contribuído para o 

seu entendimento dos impactos 

ambientais da empresa 

You feel better equipped to make 

environmentally responsible 

decisions due to the 

environmental training 

2. Me sinto mais preparado para 

assumir responsabilidades 

ambientais devido aos 

treinamentos ambientais. 

2. I feel more prepared to take 

environmental responsibilities 

due to environmental training. 

Você se sente melhor preparado 

para tomar decisões 

ambientalmente responsáveis 

devido aos treinamentos 

ambientais. 

The content of the environmental 

training is determined through a 

systematic analysis of training 

needs 

3. O conteúdo do treinamento 

ambiental é determinado por meio 

de uma análise sistemática das 

necessidades de treinamento 

3. The content of environmental 

training is determined by a 

systematic review of training 

needs. 

O conteúdo do treinamento 

ambiental é determinado por meio 

de uma análise sistemática das 

necessidades de treinamento. 

The responsibilities and duties of 

the employees responsible for 

environmental training are well 

defined 

4. As responsabilidades e deveres 

dos profissionais responsáveis 

pelo treinamento ambiental são 

bem definidos. 

4. The responsibilities and duties 

of professionals responsible for 

environmental training are well 

defined. 

As responsabilidades e deveres 

dos colaboradores responsáveis 

pelo treinamento ambiental são 

bem definidos. 

The environmental training is 

offered to all the employees 

(including outsourced ones) on 

all the hierarchical levels 

5. O treinamento ambiental é 

oferecido a todos os 

colaboradores (incluindo terceiros 

e prestadores) em todos os níveis 

hierárquicos. 

5. The environmental training is 

offered to all employees 

(including contractors and 

providers) in all levels. 

O treinamento ambiental é 

oferecido a todos os 

colaboradores (incluindo 

terceirizados) em todos os níveis 

hierárquicos 

There is adequate structure 

(physical space, equipment, and 

people) for offering 

environmental training 

6. Existe uma estrutura adequada 

(espaço físico, equipamentos e 

pessoas) para aplicação do 

treinamento ambiental. 

6. There is an appropriate 

structure (physical space, 

equipment and personnel) for the 

application of environmental 

training. 

Existe uma estrutura adequada 

(espaço físico, equipamentos e 

pessoas) para fornecimento do 

treinamento ambiental 

Environmental training sessions 

take place within the company 

7. Os treinamentos ambientais 

ocorrem dentro da empresa 
7. Environmental training occur 

within the company. 

Sessões de treinamento ambiental 

acontecem dentro da empresa 

Environmental training sessions 

take place outside the company 

8. Os treinamentos ambientais 

ocorrem fora da empresa 
8. Environmental training occur 

outside the company. 

Sessões de treinamento ambiental 

acontecem fora da empresa 

There is adequate evaluation of 

employees’ performance after 

offering environmental training 

9. Existe uma adequada avaliação 

de desempenho dos colaboradores 

após aplicação do treinamento 

ambiental 

9. There is a proper assessment of 

employee performance after 

application of environmental 

training. 

Existe uma avaliação adequada do 

desempenho dos colaboradores 

após fornecimento do treinamento 

ambiental 

Employees are overall satisfied 

with the environmental training 

offered 

10. Os colaboradores estão 

satisfeitos com o treinamento 

ambiental oferecido 

10. Employees are satisfied with 

the offered environmental 

training. 

Os colaboradores estão de um 

modo geral satisfeitos com o 

treinamento ambiental oferecido 

The topics covered in 

environmental training sessions 

are suitable and current for the 

activities of the company 

11. Os temas apresentados nos 

treinamentos ambientais são 

atuais e adequados as atividades 

da empresa 

11. The themes presented in the 

environmental training are 

current and appropriate to the 

company's activities. 

Os temas apresentados nas 

sessões de treinamentos 

ambientais são atuais e adequados 

as atividades da empresa 

Fonte: Autor 
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Assertivas Originais 
Tradução originalmente 

proposta 
Assertivas Re-traduzidas Nova tradução - Ajuste 

Employees who receive 
environmental training have 
many opportunities to apply the 
acquired environmental 
knowledge 

12. Colaboradores que recebem 

treinamento ambiental têm 

muitas oportunidades para aplicar 

o conhecimento adquirido 

12. Employees receiving 
environmental training have 
many opportunities to apply the 
acquired knowledge. 

Colaboradores que recebem 
treinamento ambiental têm 
muitas oportunidades para aplicar 
o conhecimento ambiental 
adquirido. 

We have many opportunities to 
get EMS training about EMS in 
our facility.  

13. Temos muitas oportunidades 

para obter treinamento em 

Gestão Ambiental em nossas 

instalações  

13. We have many opportunities 
for training in environmental 
management at our facilities. 

Temos muitas oportunidades para 
obter treinamento em Gestão 
Ambiental em nossas instalações 

We get EMS training frequently.  

14. Recebemos treinamento em 

Gestão Ambiental 

Frequentemente  

14. We often receive training in 
Environmental Management. 

Recebemos treinamento em 
Gestão Ambiental 
Frequentemente 

Everybody in this facility can get a 
chance to be trained on EMS 
issues.  

15. Todos no estabelecimento 

têm oportunidade em ser 

treinado em questões do Sistema 

de Gestão Ambiental. 

15. Everyone in the company has 
opportunity to be trained in the 
environmental management 
system issues. 

Todos nesta instalação têm a 
chance em ser treinado em 
questões do Sistema de Gestão 
Ambiental. 

I am satisfied with the EMS 
training provided by our facility.  

16. Estou satisfeito com o 

treinamento em Gestão 

Ambiental promovido pela 

empresa. 

16. I am satisfied with the 
training in environmental 
management promoted by the 
company. 

Estou satisfeito com o 
treinamento em Gestão 
Ambiental fornecido pela 
empresa 

Our facility’s EMS efforts have 
significantly reduced waste 
within the production process.  

1. Os esforços do Sistema de 

Gestão Ambiental têm reduzido 

significativamente o desperdício 

no processo de produção. 

1. The efforts of the 
Environmental Management 
System have significantly reduced 
waste in the production process. 

Os esforços do Sistema de Gestão 
Ambiental em nossas instalações 
têm reduzido significativamente o 
desperdício no processo de 
produção. 

Our facility’s EMS efforts have 
significantly improved product 
quality.  

2. Os esforços do Sistema de 

Gestão Ambiental têm 

melhorado significativamente a 

qualidade do produto. 

2. The efforts of the 
Environmental Management 
System has significantly improved 
product quality. 

Os esforços do Sistema de Gestão 
Ambiental em nossas instalações 
têm melhorado 
significativamente a qualidade do 
produto. 

Focusing on EMS has enhanced 
our facility’s reputation.  

3. O foco na Gestão Ambiental 

tem melhorado a imagem de 

nossa empresa. 

3. The focus on environmental 
management has improved the 
image of our company. 

. O foco na Gestão Ambiental tem 
melhorado a reputação de nossa 
empresa 

Our facility’s EMS efforts have 
lead to improved facility 
performance 

4. Os esforços do Sistema de 

Gestão Ambiental nos conduzem 

para melhor desempenho 

(facility?) 

4. The efforts of the 
environmental management 
system lead us to better 
performance. 

. Os esforços do Sistema de 
Gestão Ambiental das nossas 
instalações nos conduzem para 
melhor desempenho. 

Fonte: Autor 
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APÊNDICE 05 – Assertivas definidas - Tradução reversa (Segundo Questionário) 

Original Português Inglês Ajuste 

An adequate amount of 

training in environmental 

issues is provided for 

managers and supervisors 

within your plant 

Uma quantidade adequada 

de treinamentos em meio 

ambiente é fornecido para 

gerentes e supervisores 

dentro de sua “planta”. 

An appropriate amount of 

training oin environment is 

given for managers and 

suppliers at your facility 

Uma quantidade adequada 

de treinamentos ambientais 

são fornecidos para gerentes 

e supervidores na sua 

planta. 

I am satisfied with 

environmental training that 

is provided to managers in 

my plant 

Estou safisfeito com os 

treinamentos ambientais 

que são fornecidos a 

gerentes em minha “planta” 

I am satisfied with the 

environmental training that 

are given to managers in my 

facility 

Estou satisfeito com os 

treinamentos ambientais 

que são fornecidos a 

gerentes em minha planta. 

The managers use their 

training effectively 

Os gerentes fazem uso de 

seus treinamentos de forma 

efetiva (efetivamente) 

Managers use their training 

in an effective way 

Os gerentes fazem uso dos 

treinamentos recebidos de 

forma efetiva. 

Managers have many 

opportunities to use their 

environmental training 

Gerentes têm muitas 

oportunidades para fazer 

uso de seus treinamentos 

ambientais 

Managers have many 

opportunities to use their 

environmental training 

Gerentes têm muitas 

oportunidades para usar 

seus treinamentos 

ambientais. 

An adequate amount of 

training in environmental 

issues is provided for 

hourly/direct labor 

employees within your 

plant 

Uma quantidade adequada 

de treinamentos em meio 

ambiente é fornecido para 

horistas e funcionários 

diretos dentro de sua 

“planta”. 

An adequate amount of 

training on environment is 

given for hourly and direct 

employees at your facility 

Uma quantidade adequada 

de treinamentos ambientais 

são fornecidos para horistas 

e funcionários na sua 

planta. 

Everybody in this facility 

can get a chance to be 

trained on environmental 

issues 

Todos nesta planta tem a 

oportunidade em ser 

treinado nos problemas 

ambientais. 

All people in this facility 

have the opportunity to be 

trained in environmental 

problems 

Todos nesta planta tem a 

oportunidade em ser 

treinado nos problemas 

ambientais. 

I am satisfied with the 

environmental training for 

hourly employees at our 

facility 

Estou satisfeito com o 

treinamento ambiental para 

funcionários horistas em 

nossas instalações. 

I am satisfied with 

environmental training for 

hourly employees at hour 

facilities 

Estou satisfeito com o 

treinamento ambiental para 

funcionários horistas em 

nossas instalações 

The hourly employees use 

their environmental training 

effectively 

Os funcionários horistas 

fazem uso de seus 

treinamentos de forma 

efetiva (efetivamente) 

Hourly payd employees use 

their environmental training 

in an effective way. 

Os funcionários horistas 

fazem uso dos treinamentos 

ambientais recebidos de 

forma efetiva 

Hourly employees have 

many opportunities to use 

their environmental training 

Funcionários horistas têm 

muitas oportunidades para 

fazer uso de seus 

treinamentos ambientais 

Hourly paid employees 

have many opportunities to 

use their environmental 

training 

Funcionários horistas têm 

muitas oportunidades para 

usar seus treinamentos 

ambientais 

The benefits of the 

environmental efforts have 

outweighed the costs 

Os benefícios dos esforços 

ambientais superam os 

custos 

Benefits of environmental 

efforts overcome the costs 

Os benefícios dos esforços 

ambientais superam os 

custos 

Our environmental efforts 

have caused us to 

investigate alternate 

technologies and 

procedures 

Os nossos esforços 

ambientais resultam na 

investigação de tecnologias 

e processos alternativos 

Our environmental efforts 

result in the investigation of 

technologies and alternative 

processes 

Os nossos esforços 

ambientais resultam na 

investigação de alternativas 

para tecnologias e 

processos. 

Our facility’s 

environmental efforts have 

helped our company 

design/develop better 

products 

Os esforços ambientais na 

nossa instalação auxiliam a 

companhia a 

desenvolver/projetar 

melhores produtos 

Our facility’s 

environmental efforts help 

the company to 

develop/design better 

produtcs 

Os esforços ambientais na 

nossa instalação auxiliam a 

companhia a 

desenvolver/projetar 

melhores produtos 

Fonte: Autor 
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APÊNDICE 06 – Aplicação Método Lawshe (Primeiro Questionário) 

 

Favor apontar a opção para o uso das assertivas a seguir para a avaliação da 

dimensão “Definição das necessidades de treinamento” 

Não 

Necessário 

Importante, 

mas não 

essencial 

Essencial 

Ao elaborar seu plano de treinamento a empresa define claramente as lacunas 

entre a competência existente e a requerida.       

Todas as ações para definição de necessidade de treinamento especificadas são 

documentadas       

Ao elaborar os planos de treinamento a empresa considera políticas 

organizacionais de meio ambiente       

Ao elaborar os planos de treinamento a empresa inclui temas específicos sobre 

aspectos ambientais significativos na empresa       

Favor apontar a opção para o uso das assertivas a seguir para a avaliação da 

dimensão “Projeto e planejamento do treinamento” 

Não 

Necessário 

Importante, 

mas não 

essencial 

Essencial 

A empresa planeja as ações de treinamento para eliminar as lacunas de 

competência.       

A empresa define no seu planejamento os critérios de avaliação dos resultados do 

treinamento.       

A empresa define no seu planejamento os critérios para a monitoração do 

processo de treinamento.       

Ao elaborar o plano de treinamento a empresa considera os itens relevantes que 

restrinjam o processo de treinamento sejam tais como: requisitos regulamentares, 

política organizacional, considerações financeiras,disponibilidade dos 

funcionários (tempo), etc       

O planejamento considera o método adequado para atingir os objetivos esperados.       

Favor apontar a opção para o uso das assertivas a seguir para a avaliação da 

dimensão “Execução do treinamento” 

Não 

Necessário 

Importante, 

mas não 

essencial 

Essencial 

A empresa fornece os recursos necessários para assegurar que os treinamentos 

atinjam o seu objetivo       

A empresa dá apoio aos treinandos para que participem dos treinamentos       

A empresa apoia o instrutor para que seu trabalho seja eficaz       

A empresa monitora a qualidade do treinamento fornecido a fim de saber se o que 

foi prometido foi cumprido       

Como atividade de pré-treinamento a empresa municia o fornecedor do 

treinamento de informações pertinentes       

Como atividade de pré-treinamento a empresa informa o treinando sobre a 

natureza do treinamento       

Como atividade de pré-treinamento a empresa informa o treinando sobre as 

lacunas de competência que se pretende eliminar.       

Ao final do treinamento a empresa recebe informações sobre as opiniões do 

treinando referentes ao treinamento recebido.       

Ao final do treinamento a empresa recebe informações de realimentação do 

instrutor sobre os resultados do treinamento aplicado.       

Ao final do treinamento a empresa recebe informações de realimentação dos 

gerentes sobre novas competências aprendidas x aplicadas.       

Fonte: Autor 
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4. Favor apontar a opção para o uso das assertivas a seguir para a avaliação 

da dimensão “Avaliação dos resultados do treinamento” 

Não 

Necessário 

Importante, 

mas não 

essencial 

Essencial 

A empresa analisa de forma adequada o resultado da eficácia das competências 

desenvolvidas pelos seus treinamentos aplicados.       

A avaliação da competência desenvolvida considera a observação do avaliado no 

exercício das atividades aprendidas/desenvolvidas.       

A empresa em um determinado período após o término do treinamento oferece 

condições para aplicação do treinamento recebido       

Todos os treinamentos importantes para o sistema de gestão passam por processo 

de avaliação adequados       

Favor apontar a opção para o uso das assertivas a seguir para a avaliação da 

dimensão “Desempenho Gerencial” 

Não 

Necessário 

Importante, 

mas não 

essencial 

Essencial 

O Sistema de Gestão Ambiental na empresa contribui para a empresa atingir os 

seus objetivos e metas ambientais.       

O Sistema de Gestão Ambiental na empresa contribui para a empresa atingir os 

seus objetivos e metas de negócio       

O Sistema de Gestão Ambiental contribui com para que a empresa cumpra os 

requisitos legais.       

Se não tivéssemos o sistema de gestão ambiental, possivelmente não 

conseguiríamos cumprir toda a legislação       

O sistema não necessita de esforço adicional de preparação para receber auditorias 

externas       

Os recursos previstos para investimento no sistema de gestão ambiental são 

sempre aplicados       

Existe um planejamento financeiro adequado para o sistema de gestão ambiental       

As áreas da empresa se envolvem no sistema de gestão de acordo com suas 

responsabilidades       

Os principais executivos da empresa estão bastante envolvidos no sistema de 

gestão       

O sistema de gestão é capaz de resolver as não-conformidades agregando valor 

aos processos       

O sistema de gestão ambiental proporciona aprendizagem no processo de 

melhoria contínua       

A empresa separa parte de seus recursos para serem aplicados no apoio a 

programas ambientais da comunidade       

A empresa fornece programas educacionais ambientais ou materiais à comunidade       

A empresa investe em pesquisa e desenvolvimento aplicados a projetos com 

significância ambiental       

A empresa revisa regularmente os procedimentos operacionais de seu Sistema de 

Gestão Ambiental       

Por meio de seu Sistema de Gestão Ambiental, a empresa é capaz de responder 

rapidamente e corrigir os incidentes ambientais;       

A empresa envolve de forma efetiva prestadores de serviços nas ações e 

programas definidos para o seu sistema de gestão ambiental       

A empresa oferece a seus colaboradores premiação e reconhecimento pela 

participação em programas ambientais       

Os colaboradores da empresa participam dos programas ambientais (por exemplo: 

sugestões, reciclagem, iniciativas de limpeza ou outros)       

O sistema de gestão ambiental da empresa apresenta de forma clara os níveis 

gerenciais com responsabilidades ambientais específicas       

O sistema de gestão ambiental da empresa é capaz de identificar oportunidades de 

ação preventiva.       

O sistema de gestão ambiental da empresa é capaz de predizer mudanças em 

desempenho       

Fonte: Autor 
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Favor apontar a opção para o uso das assertivas a seguir para a avaliação da 

dimensão “Desempenho Gerencial” 

Não 

Necessário 

Importante, 

mas não 

essencial 

Essencial 

O sistema de gestão ambiental da empresa apresenta custos ou benefícios 

financeiros.       

O sistema de gestão ambiental da empresa é capaz de solucionar de problemas que 

ocorrem no dia a dia.       

O sistema de gestão ambiental da empresa é capaz de lidar com mudanças das 

condições ambientais       

Vejo os esforços de particular importância para a gestão ambiental na empresa de 

forma bem-sucedida       

A ações gerenciais que influenciam a condição do meio ambiente;       

A ações gerenciais que influenciam o desempenho ambiental das operações da 

organização       

A empresa analisa a eficácia dos diversos programas de gestão ambiental 

aplicados por ela       

Favor apontar a opção para o uso das assertivas a seguir para a avaliação da 

dimensão “Desempenho Operacional 

Não 

Necessário 

Importante, 

mas não 

essencial 

Essencial 

O Sistema de Gestão Ambiental na empresa contribui para a economia por meio 

da redução do uso dos recursos       

O Sistema de Gestão Ambiental na empresa contribui para a economia por meio 

da prevenção de poluição       

O Sistema de Gestão Ambiental na empresa contribui para a economia por meio 

da redução da reciclagem de resíduo       

O Sistema de Gestão Ambiental contribui para o aumento das quantidades de 

materiais reciclados ou reutilizados       

O Sistema de Gestão Ambiental tem ações de rotina para o controle do consumo 

de água na empresa       

O Sistema de Gestão Ambiental contribui para a redução do consumo de água na 

empresa       

O Sistema de Gestão Ambiental contribui para a redução do consumo energia 

usada na empresa       

O Sistema de Gestão Ambiental contribui para a redução do consumo de 

combustível da frota de veículos       

A empresa por meio de seu Sistema de Gestão Ambiental monitora a quantidade 

de resíduos por ela gerados       

A empresa por meio de seu Sistema de Gestão Ambiental monitora a quantidade 

de resíduos perigosos, recicláveis ou reutilizáveis produzidos       

A empresa por meio de seu Sistema de Gestão Ambiental monitora a quantidade 

de resíduos controlados por licenças ambientais       

A empresa por meio de seu Sistema de Gestão Ambiental monitora a quantidade 

de resíduos convertidos em material reutilizável -       

A empresa por meio de seu Sistema de Gestão Ambiental monitora a quantidade 

de emissões atmosféricas específicas       

A empresa por meio de seu Sistema de Gestão Ambiental monitora a quantidade 

de emissões atmosféricas com potencial de depleção da camada de ozônio       

A empresa por meio de seu Sistema de Gestão Ambiental monitora a quantidade 

de emissões atmosféricas com potencial de mudança climática global.       

A empresa por meio de seu Sistema de Gestão Ambiental monitora a quantidade 

de material destinado para aterro sanitário por unidade de produto;       

A empresa por meio de seu Sistema de Gestão Ambiental monitora a quantidade 

de efluente       

A empresa por meio de seu Sistema de Gestão Ambiental monitora o Ruído 

perceptível na vizinhança;       

A empresa por meio de seu Sistema de Gestão Ambiental monitora a quantidade 

de radiação liberada;       

A empresa por meio de seu Sistema de Gestão Ambiental monitora a quantidade 

de calor, vibração ou luz emitida.       

Fonte: Autor 
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APÊNDICE 07 – Aplicação Método Lawshe (Segundo Questionário) 

 

Favor apontar a opção para o uso das assertivas a seguir para a avaliação da 

dimensão “Planejamento de Treinamento Ambiental” 

Não 

Necessário 

Importante, 

mas não 

essencial 

Essencial 

Os treinamentos ambientais são planejados conforme necessidades definidas       

A empresa define os recursos necessários para realização dos treinamentos 

ambientais (financeiros, infraestrutura, recursos didáticos, logísticos) 
      

O prazo definido para os treinamentos ambientais é adequado as necessidades       

Ao elaborar o programa de treinamento ambiental, é definido claramente aqueles 

que devem participar dos mesmos. 
      

A escolha dos treinamentos ambientais considera as necessidades atuais para o 

negócio       

A escolha dos treinamentos ambientais considera as estratégias do negócio       

A empresa frequentemente reprograma datas de treinamentos ambientais.       

Favor apontar a opção para o uso das assertivas a seguir para a avaliação da 

dimensão “Execução de Treinamento Ambiental” 

Não 

Necessário 

Importante, 

mas não 

essencial 

Essencial 

A carga horária dos treinamentos ambientais são suficientes para atingir os 

objetivos.       

Os treinamentos ambientais são aplicados para as pessoas que realmente precisam 

ser treinadas       

Os treinamentos ambientais são aplicados levando em conta o nível hierárquico e 

funcional de cada profissional 
      

Os treinamentos ambientais aplicados abordam assuntos pertinentes a situação 

atual da empresa       

Os treinamentos ambientais são aplicados de acordo com a cultura da empresa       

Os treinamentos ambientais são aplicados levando em conta experiências 

anteriores       

A empresa executa os treinamentos previstos conforme planejado       

A empresa tem registros da execução dos treinamentos realizados (carga horária, 

pessoas, etc.)       

O programas de treinamento ambiental contemplam conteúdo adequado       

Os treinamentos ambientais aplicados na empresa têm seu objetivo bem definido.       

Existe um alinhamento da estratégia de treinamento ambiental com o a maturidade 

da gestão na empresa 
      

Fonte: Autor 
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Favor apontar a opção para o uso das assertivas a seguir para a avaliação da 

dimensão “Avaliação de Treinamento Ambiental” 

Não 

Necessário 

Importante, 

mas não 

essencial 

Essencial 

A empresa avalia se após o treinamento ambiental o comportamento do 

trabalhador melhorou em relação a questões ambientais 
      

A empresa avalia se após o treinamento ambiental o desempenho individual do 

colaborador melhorou em relação a questões ambientais 
      

A empresa avalia após o treinamento ambiental se houve melhoria no desempenho 

global da organização 
      

Os profissionais gostam dos treinamentos ambientais aplicados pela empresa       

O desempenho dos funcionários melhora com os treinamentos ambientais.       

Os funcionários aplicam os conhecimentos adquiridos nos treinamentos 

ambientais.       

Os funcionários saem dos treinamentos mais capacitados do que entraram.       

Os funcionários aprendem com os treinamentos ambientais aplicados.       

O desempenho da empresa melhora com os treinamentos ambientais.       

Os funcionários acham os treinamentos ambientais úteis       

Após a realização dos treinamentos ambientais, a empresa avalia a satisfação do 

funcionário que participou do mesmo 
      

Após a realização dos treinamentos ambientais, a empresa avalia se o treinamento 

aplicado foi útil para a realização das tarefas no SGA 
      

Após a realização dos treinamentos ambientais, a empresa avalia se o trabalhador 

aprendeu ou adquiriu novos conteúdos. 
      

Fonte: Autor 
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APÊNDICE 08 – Modelo do Questionário Aplicado 
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APÊNDICE 09 – Cálculo Sample Size – G-Power 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01 - Indicadores de Desempenho Gerencial 

 

Requisito 

ISO14001 
Nome dos Indicadores de Desempenho Gerencial Fonte 

4.2. Política 

Ambiental 

Nº de objetivos e metas atingidos 

Nº de unidades organizacionais atingindo os objetivos e metas 

ambientais 

Grau de implementação de códigos de gestão e práticas de operação 

Nº de iniciativas implementadas para prevenção da poluição 

Nº de níveis gerenciais com responsabilidades ambientais 

específicas 

Nº de empregados que têm requisitos ambientais em suas 

descrições de trabalho 

Nº de fornecedores e prestadores de serviço consultados sobre 

questões ambientais 

Nº de prestadores de serviço contratados com SGA implementado 

ou certificado 

NBR ISO 14031 

(2004) 

Política e 

programas 

Nº de fornecedores certificados com a norma ambiental 
Feem & Mattei 

(1998) 

Índice percentual de clientes satisfeitos com o desempenho 

ambiental 
Pacheco (2001) 

Percentual de atuação em responsabilidade ambiental 

Frequência de relacionamento com o sindicato e com a comunidade 

vizinha 

Percentual de resultado total investido em ações ambientais 

Demarojorovic 

& Sanches 

(1999) 

4.3.2. 

Requisitos 

legais e 

outros 

Nº de multas e penalidades ou os custos a elas atribuídos NBR ISO 14031 

(2004) 

Cumprimento da legislação Tocchettd 

(2004) 

Nº de queixas relatadas do meio ambiente Feem & Mattei 

(1998) 

Nº de não conformidades legais registradas 

Parâmetros legais de descarte de efluentes exigidos pela legislação 

Campos (2001) 

Total de infrações e multas ambientais 

Recuperação de danos ambientais 

Gasparini 

(2003) 

Total do passivo ambiental da organização em sua comunidade 

Nº de multas 

Nº de acidentes ocorridos ao longo da trajetória da empresa 

Demajorovic & 

Sanches (1999) 

Extensão de áreas protegidas e restauradas 

Licenças ambientais obtidas 

Natura citado 

por Cartilha 

FIESP (2003) 

Certificações ambientais obtidas GRI/MEPI 

citado por 

Cartilha FIESP 

(2003) 

Extensão de áreas da organização em áreas legalmente protegidas Natura citado 

por Cartilha 

FIESP (2003) 

Fonte: Campos & Melo (2008)  
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Requisito 

ISO14001 
Nome dos Indicadores de Desempenho Gerencial Fonte 

4.3.3. 

Objetivos, 

metas e 

programas 

Nº de empregados que participam em programas ambientais 

Nº de empregados que tenham recebido premiações e 

reconhecimento em comparação ao número total de empregados 

que participaram do programa 

Nº de empregados treinados x número que necessita treinamento 

Nº de pessoas contratadas individuais treinadas 

Níveis de conhecimentos obtidos pelos participantes de 

treinamentos 

Nº de sugestões dos empregados para a melhoria ambiental 

Nº de pesquisas com empregados sobre o seu conhecimento das 

questões ambientais da organização 

Nº de produtos com plano explícito de “gestão de produtos” 

Nº de produtos projetados para desmontagem, reciclagem ou 

reutilização 

Nº de produtos com instrução relativa ao uso e disposição final 

ambientalmente segura 

NBR ISO 14031 

(2004) 

Implementação 

da Política e 

Programas 

Nº de programas educacionais ambientais ou materiais fornecidos à 

comunidade  

Recursos aplicados para apoiar os programas ambientais da 

comunidade 

Nº de locais com programas de vida selvagem 

NBR ISO 14031 

(2004) 

Relacionamento 

com a 

comunidade 

Participação em programas de proteção ambiental 

Investimento em apoio a programas comunitários 

Demajorovic e 

Sanches (1999) 

Nº de Tecnologias Limpas 
Tocchetto 

(2004) 

Consumo de energia por empregado ou por valor adicionado 

Emissão de CO2 por tonelada produzida 

Total de resíduos por tonelada produzida 

Bergamini 

(1999) 

Índice percentual de sugestões para o SGA 

Índice percentual de Programas de Gestão Ambiental implantados 
Pacheco (2001) 

Programas, metas e objetivos para a substituição de materiais 

Programas, metas e objetivos para transportes relacionados com a 

organização 

Programas, metas e objetivos para a conservação da biodiversidade 

Natura/GRI 

citado por 

Cartilha FIESP 

(2003) 

Fonte: Campos & Melo (2008)  
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Requisito 

ISO14001 
Nome dos Indicadores de Desempenho Gerencial Fonte 

4.4.1 

Recursos, 

funções, 

responsabili-

dades, 

autoridades 

Investimentos em equipamentos de controle ambiental  
Boog e Bizzo 

(2003) 

Investimentos relacionados ao meio ambiente 

Percentual do investimento relacionado ao meio ambiente 

Gerentes com responsabilidade ambiental 

Feem e Mattei 

(1998) 

Custos (operacional e de capital) que são associados com os 

aspectos ambientais de um produto ou processo 

Retorno sobre o investimento para projetos de melhoria ambiental 

Economia obtida através da redução do uso dos recursos, da 

prevenção e poluição ou da reciclagem de resíduos. 

Receita de vendas atribuíveis a um novo produto ou subproduto 

projetado para atender ao desempenho ambiental ou aos objetivos 

de projeto 

Fundo para pesquisas e desenvolvimento aplicados a projetos com 

significância ambiental 

Responsabilidade legal ambiental que pode ter um impacto material 

na situação financeira da organização 

NBR ISO 14031 

(2004) 

Desempenho 

financeiro 

Investimento em educação e treinamento ambiental 

Investimento em projetos e programas de melhoria ambiental 

Desempenho ambiental da cadeia produtiva 

Investimento em ações compensatórias 

Investimento na extração de matérias-primas 

Investimento em atualização tecnológica 

Investimento em transporte e distribuição 

Investimento em consumo 

Investimento em reciclagem e reutilização 

Investimento em eliminação 

Gasparini 

(2003) 

4.4.2. 

Competên-

cia, 

treinamento 

e 

conscientiza-

ção 

Progresso nas atividades de remediação local 

Nº de iniciativas locais de limpeza ou reciclagem, patrocinadas ou 

auto-implementadas 

Índices de aprovação em pesquisas na comunidade 

NBR ISO 14031 

(2004) 

Relações com a 

comunidade 

Treinamento ambiental 
Tocchetto 

(2004) 

Atividades e treinamentos desenvolvidos no campo ambiental  

Investimento em atividades para conscientização ambiental 

Demajorovic e 

Sanches (1999) 

4.4.3 

Comunica-

ção 

Nº de consultas ou comentários sobre questões relacionadas ao 

meio ambiente  

Nº de reportagens da imprensa sobre o desempenho ambiental da 

organização 

Nº de locais com relatórios ambientais 

NBR ISO 14031 

(2004) 

Relações com a 

comunidade 

Nº de reclamações da comunidade  
Tocchetto 

(2004) 

Nº de reclamações relacionadas a algum aspecto ambiental feitas 

pela comunidade 

Percentual de reclamações relacionadas a algum fator ambiental, 

feitas por algum visitante/cliente 

Campos (2001) 

Fonte: Campos & Melo (2008) 
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Requisito 

ISO14001 
Nome dos Indicadores de Desempenho Gerencial Fonte 

4.4.7. 

Preparação e 

resposta e 

emergências 

Nº de simulados de emergências realizados 

Percentagem de simulados de preparação e respostas a emergências 

que demonstraram a prontidão planejada 

NBR ISO 

14031, (2004) 

Conformidade 

Planos de ação de emergência 

Resposta a emergências 

Plano de gerenciamento de riscos 

Comunicação de riscos 

Cunha e 

Junqueira 

(2004) 

4.5.2 

Avaliação 

dos 

requisitos 

legais e 

outros 

Tempo para responder ou corrigir os incidentes ambientais 

Grau de atendimento a regulamentos 

Grau de atendimento dos prestadores de serviço com requisitos e 

expectativas pela organização em contratos 

NBR ISO 14031 

(2004) 

Conformidade 

Nº de relatórios impressos positivos e negativos das atividades 

ambientais da companhia 

No de iniciativas do meio ambiente externo relatadas para suportar 

a companhia 

Feem e Mattei 

(1998) 

4.5.3 Não 

Conformida

de, 

Ação 

Corretiva 

e Ação 

Preventiva 

Nº de ações corretivas identificadas que foram encerradas ou não 

NBR ISO 14031 

(2004) 

Conformidade 

Nº e tipo de incidências de não cumprimento dos padrões nacionais 

ou internacionais vigentes 

Nº de penalidades em caso de não conformidade com questões 

ambientais 

Natura/GRI 

citado por 

Cartilha FIESP 

(2003) 

Fonte: Campos & Melo (2008) 
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ANEXO 02 - Indicadores de Desempenho Operacional 

 

Requisito 

ISO14001 
Nome dos Indicadores de Desempenho Operacional Fonte 

4.3.1 

Aspectos 

Ambientais 

Quantidade de materiais usados por unidade de produto 

Quantidade de materiais processados, reciclados ou reutilizados 

Quantidade de materiais de embalagem descartados ou 

reutilizados por unidade de produto 

Quantidade de outros materiais auxiliares reciclados ou 

reutilizados 

Quantidade de matéria-prima reutilizada no processo de produção 

Quantidade de água por unidade de produto 

Quantidade de água reutilizada 

Quantidade de materiais perigosos usados no processo de 

produção 

NBR ISO 14031 

(2004) 

Materiais 

Quantidade de energia usada por ano ou por unidade do produto 

Quantidade de energia usada por serviço ao cliente 

Quantidade de cada tipo de energia usada 

Quantidade de energia gerada com subprodutos ou correntes de 

processo 

Quantidade de unidades de energia economizadas devido a 

programas de conservação de energia 

NBR ISO 14031 

(2004) 

Energia 

Quantidade de resíduos por ano ou por unidade de produto 

Quantidade de resíduos perigosos, recicláveis ou reutilizáveis 

produzidos por ano 

Quantidade de resíduos para disposição 

Quantidade de resíduos armazenados no local 

Quantidade de resíduos contratados por licenças 

Quantidade de resíduos convertidos em material reutilizáveis por 

ano 

Quantidade de resíduos perigosos eliminados devido a 

substituição de material 

NBR ISO 14031 

(2004) 

Resíduos 

Fonte: Campos & Melo (2008)  
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Requisito 

ISO14001 
Nome dos Indicadores de Desempenho Operacional Fonte 

4.3.1 

Aspectos 

Ambientais 

Quantidade de emissões específicas por ano 

Quantidade de emissões específicas por unidade de produto 

Quantidade de energia desperdiçada, liberada para a atmosfera 

Quantidade de emissões atmosféricas com potencial depleção da 

camada ozônio 

Quantidade de emissões atmosféricas com potencial de mudança 

climática global 

Quantidade de material específico descarregado por ano 

Quantidade de material específico descarregado na água por 

unidade de produto 

Quantidade de material destinado para aterro sanitário por unidade 

de produto 

Quantidade de energia desperdiçada liberada para a água 

Quantidade de efluentes por serviço ou cliente 

Ruído medido em determinado local 

Quantidade de radiação liberada 

Quantidade de calor, vibração ou luz emitida 

NBR ISO 14031 

(2004) 

Emissões 

Quantidade de materiais perigosos usados por prestadores de 

serviços contratados 

Quantidade de produtos de limpeza usados por prestadores de 

serviços contratados 

Quantidade de materiais recicláveis e reutilizáveis usados pelos 

prestadores de serviços contratados 

Quantidade ou tipo de resíduos gerados pelos prestadores de 

serviços contratados 

NBR ISO 14031 

(2004) 

Serviço de apoio 

às operações da 

organização 

Massa mensal de resíduos da classe I, II e III gerados 

Massa mensal de resíduos reciclados em tonelada por tonelada de 

perfis produz 

Cunha (2001) 

Reciclagem de resíduos 

Consumo de matérias-primas 

Geração de gases 

Consumo de materiais de embalagens 

Geração de resíduos sólidos 

Padrões físicos-químicos dos efluentes 

Consumo de recursos não-renováveis 

Tocchetto (2004) 

Geração de resíduos sólidos por unidade produzida 

Geração de efluentes líquidos por unidade produzida 

Consumo de energia por unidade produzida 

Consumo de água por unidade produzida 

Consumo de matéria-prima por unidade produzida 

Consumo de material reciclado ou reutilizado por unidade 

produzida 

Gasparini (2003) 

Volume total de efluentes líquidos 

Volume total de efluentes líquidos industriais 

Volume total de efluentes líquidos orgânicos 

Volume de água reutilizado 

Natura citado por 

Cartilha 

FIESP (2003) 

Volume de eletricidade auto-gerada 

Volume de eletricidade adquirida 

Volume dos resíduos retornados para o processamento ou 

recomercialização 

Volume total de resíduos por tipo de material e destino 

Volume de resíduos utilizados por outras indústrias 

Volume de resíduos utilizados por outras indústrias em toneladas 

ano 

Natura/GRI 

citado por 

Cartilha FIESP 

(2003) 

Fonte: Campos & Melo (2008) 
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Requisito 

ISO14001 
Nome dos Indicadores de Desempenho Operacional Fonte 

4.3.1 

Aspectos 

Ambientais 

Quantidade de CO2 equivalentes 

Consumo total de água 

Volume total de resíduos 

Consumo total de combustíveis 

Consumo de materiais reciclados (pré e pós-consumo) 

Consumo de materiais para embalagens 

Natura/GRI/ 

Mepi citado por 

Cartilha FIESP 

(2003) 

Consumo específico de energia 

Sólidos em suspensão na atmosfera 

Nº de emissões atmosféricas 

Boog e Bizzo 

(2003) 

Nº de emissões de poluentes 

Percentual de toxicidade das matérias-primas 

Nº de vazamentos de óleo nos efluentes 

Percentual de consumo de óleo combustível, hidrogênio e gás 

natural 

Demajorovic e 

Sanches (1999) 

Índice de resíduos gerados por unidade produzida 

Índice percentual de resíduos reciclados 
Pacheco (2001) 

Efluente líquido contaminado por óleo sujo 

Consumo de areia verde 

Consumo de água industrial 

Efluentes líquidos contaminados por óleo sujo 

Lâmpadas com metal pesado / área de construção 

Co-disposição de resíduo em aterro 

Mahle citado 

por Cartilha 

FIESP (2003) 

Consumo total de energia 

Mepi citado por 

Cartilha 

FIESP (2003) 

4.4.6 

Controle 

Operacional 

Nº de partes de equipamentos com peças projetadas para fácil 

desmontagem, reciclagem e reutilização 

Nº de horas por ano que uma peça específica do equipamento está 

em operação 

Nº de situações de emergência (por exemplo: explosões) ou 

operações não rotineiras (por exemplo: paradas operacionais) por 

ano 

Área total de solo usada para fins de produção 

Área de solo usada para produzir uma unidade de energia 

Consumo médio de combustível da frota de veículos 

Nº de veículos da frota com tecnologia para redução da poluição 

Nº de horas de manutenção preventiva dos equipamentos/ano 

NBR ISO 14031 

(2004) 

Instalações 

físicas e 

equipamentos 

Consumo médio de combustível da frota de veículos 

Nº de carregamentos expedidos por meio de transporte por dia 

Nº de veículos da frota com tecnologia para redução da poluição 

Nº. de viagens a negócios por modo de transporte 

Nº. de viagens de negócios economizadas em decorrência de outros 

meios de comunicação 

NBR ISO 14031 

(2004) 

Fornecimento e 

distribuição 

Consumo de água mensal por pessoa 

Consumo de energia elétrica por pessoaPercentual de resíduos 

gerados 

Campos (2001) 

Percentual de emissão de CO2 por unidade de produto produzido  

Percentual de resíduos produzidos por recurso utilizado 

Bergamini 

(1999) 

Consumo específico de água e Recirculação da água 
Boog e Bizzo 

(2003) 

Fonte: Campos & Melo (2008) 
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Requisito 

ISO14001 
Nome dos Indicadores de Desempenho Operacional Fonte 

4.4.6. 

Controle 

Operacional 

Riscos associados aos processos produtivos e de consumo 

Produtos finais gerados na empresa que apresentam algum grau de 

toxicidade e risco 

Produtos de maior risco 

Demajorovic e 

Sanches (1999) 

Nº de produtos introduzidos no mercado com propriedades 

perigosas reduzidas 

Nº de produtos que podem ser reutilizados ou reciclados 

Percentagem do conteúdo de um produto que pode ser reutilizado 

ou reciclado 

Índice de produtos defeituosos 

Nº de unidades de subprodutos gerados por unidade de produto 

Nº de unidades de energia consumidas durante uso do produto 

Duração do uso do produto 

Nº de produtos com instrução referente ao uso e à disposição 

ambientalmente seguros 

NBR ISO 14031 

(2004) 

Produtos 

Quantidade de agentes de limpeza usados por metro quadrado 

Quantidade de combustível consumido 

Quantidade de licenças vendidas de processos melhorados 

Nº de casos de incidentes de riscos de crédito ou insolvências 

relacionados a questões ambientais (organizações financeiras) 

Quantidade de materiais usados durante os serviços de pós-venda 

dos produtos 

NBR ISO 14031 

(2004) 

Serviços 

fornecidos pela 

organização 

4.5.1 

Monitorame

nto 

e Medição 

Total de energia elétrica 

Volume de água consumido 
Cunha (2001) 

Investimento em gás natural 

Geração de energia elétrica na própria organização 

Co-geração de vapor e energia elétrica por meio de combustão de 

gás natural 

Investimentos em fontes de energia mais eficientes 

Redução de emissão de poluentes gasosos e líquidos 

Demajorovic e 

Sanches (1999) 

Fonte: Campos & Melo (2008) 

 

 

Indicador de 

Análise 

Nome dos Indicadores de Desempenho 

Operacional 
Fonte 

Time to 

Market 
Tempo de colocação de um produto num mercado  

Gonzaléz-Benito (2005) 

Gonzaléz-Benito & Gonzaléz-

Benito (2005) 

Custo 

Menor preço que os concorrentes 

Obtenção do menor custo total de produção 

Aumento da capacidade de produção Hayes e Wheel Wright (1984) 

Avella et al (2001) 

Christiansen et al (2003) 

Kaya et al (2007) 

Dal Pont et al (2008) 

Jabbour (2009) 

Chi et al (2009) 

Furlan et al (2011) 

Gonzaléz-Benito (2005) 

Novos 

produtos 
Produtos entrantes num determinado mercado 

Qualidade 
Fabricação de produção sem defeitos, ou produtos 

duráveis 

Flexibilidade 

Mudanças rápidas de volumes de produção 

Ampla variedade de produtos 

Mudança rápida de mix de produtos 

Prazo 

Atendimento de maneira eficiente os prazos 

prometidos em relação ao atendimento dos 

clientes 

Fonte: Jabbour et al (2012) 


