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RESUMO 

 

O presente estudo buscou uma revisão nos artigos publicados em um período de 20 anos nos 

principais periódicos internacionais em Administração, que continham alto fator de impacto. 

A justificativa deste estudo se deve ao fato da aparente inexistência de uma revisão que 

conecte a relação de estratégia e sustentabilidade. Embora muitos pesquisadores reconheçam 

o tema como um desafio estratégico para as empresas, este trabalho se propõem a 

compreender melhor as questões sobre sustentabilidade na sua relação da estratégia a partir de 

estudo bibliométrico de citação e cocitação. O objetivo deste estudo é compreender a estrutura 

intelectual do campo de estudos, e servir de auxilio para uma agenda de pesquisa futura, 

relacionada ao tema. A questão que norteou o estudo foi: Quais são as possibilidades de 

pesquisas futuras relacionadas a sustentabilidade e estratégia? O método de pesquisa foi o 

bibliométrico, e a coleta de dados ocorreu na plataforma Web of Science. De acordo com os 

resultados, a publicação de artigos sobre a sustentabilidade tem aumentado consideravelmente 

nos últimos cinco anos. A partir de uma construção teórica, novos debates podem ser gerados, 

principalmente aqueles que discutem os efeitos do impacto financeiro na promoção de 

práticas sustentáveis, e aqueles que buscam analisar o equilíbrio entre a sustentabilidade e o 

desenvolvimento competitivo de organizações de variados setores. O tema de maior destaque 

foi a Responsabilidade Social Corporativa (CSR), forma de gestão ética e transparente, com  

seus públicos, pela análise do estudo, é possível observar que a  RBV pode apresentar alto 

potencial explanatório abrindo diversas perspectivas de atuação estratégica da empresa 

individual. 

 

 

 

 

 

Palavras chave:  Sustentabilidade, Vantagem Competitiva. Gestão Sustentável. Estudo 

Bibliométrico 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Trough a Review In articles published in a 20-year period In the main high impact fator 

internationals Journals in Administration. The main motivation for this study is the apparent 

Lack of a review that links Strategy Value and sustainability. Although many researchers 

recognize the subject as a strategic challenge for companies, this study propose a better 

understanding in how ruestions regarding sustainability and the relation with strategy from 

bibliometric and citation cocitation study. The aim of this study is to comprehend the 

intellectual structure of the field of sustainability strategy studies, and  be used to assist for  

future research agenda related to sustainability and strategy from a review of articles 

published in a period of 20 years in leading journals with high factor impact on management 

and sustainability, determine which topics studied in administration at this theme are being 

investigated, analyzing the structure of sustainability studies and strategy from bibliometric 

study of citation and co-citation. The question that guided the study was: What are the 

possibilities for future research related to sustainability and strategy? The research method 

was the bibliometric and data collection occurred in the Web of Science platform. According 

to the results, the publication of articles on sustainability has increased in the last five years. 

From a theoretical construct, further discussions can be generated, especially those that 

discuss the effects of the financial impact in promoting sustainable practices, and those who 

seek to analyze the balance between sustainability and competitive development of various 

sectors organizations. The most prominent issue was the CSR- Corporate Social 

Responsibility, as ethical and transparent management with their public , the analysis of the 

study, you can see that the RBV can present high potential explanatory opening different 

perspectives of strategic performance of individual company. 

 

 

Keywords: Sustainable, Competitive Advantage. Sustainable management. Study 

bibliometric   
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INTRODUÇÃO   

 

O impacto sobre o meio ambiente  aumentou de forma significativa devido o crescimento 

acelerado da população mundial, e consequentemente aumento de consumo e pelo 

crescimento da industrialização (Erhlich & Erhlich, 1991, Commoner, 1992). Estes fatores 

têm influenciado na expansão da consciência ambiental a partir da metade do século passado. 

Com desperdícios na produção e de forma irracional as matérias-primas retiradas da natureza 

e os resíduos gerados durante o processo produtivo das empresas, eram descartados a revelia, 

causando grandes impactos ambientais; de catástrofes à quase extinção de algumas espécies 

e/ou regiões, acarretando diversos transtornos para a sociedade, que se agravaram com o 

passar do tempo.  

 

Segundo Barbieri (2011) na sociedade atual, os valores ligados ao desenvolvimento 

sustentável e ao respeito às políticas ambientais têm sido institucionalizados em maior ou 

menor grau nos diversos países pela mídia, pelos movimentos sociais e ambientalistas, e pelos 

governos. Como resposta a essas pressões institucionais, surgem novos modelos 

organizacionais, vistos como os mais adequados para o novo ciclo que se inicia, como é o 

caso das organizações inovadoras sustentáveis.  

 

Diversos autores argumentam da importância das empresas para resolver o desafio da 

sustentabilidade. (Hart & Shrivastava, 1995; Hart & Milstein, 1999; Bansal, 2002; Dyllick & 

Hockerts, 2002; Hahn, T., Figge, F., Pinkse, J., & Preuss, L. 2010). O crescimento econômico 

é algo sempre desejado e perseguido por empresários e políticos, o que explicaria a grande 

adesão que eles deram ao movimento da sustentabilidade (Barbieri, 2011).   

 

Ao longo do anos algumas instituições passaram a adotar algumas práticas ambientais 

sugeridas nas legislações, e incorporando as mesmas em seu processo produtivo. Se 

tradicionalmente os modelos de desevolvimento do meio ambiente têm sido antropocêntricos, 

nos quais o papel da natureza é servir ao ser humano, qualquer que seja o impacto sobre ela 

(Shrivastava, 1995a), separando a humanidade e as organizações do ambiente natural 

(Gladwin, 1995), conseguir atrelar responsabilidade ambiental nos processos da empresa pode 

parecer um alto investimento inicial mas é um gande passo para alcançar a sustentabilidade.  
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Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir 

as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. 

(Brundtland 1987). Ou seja,  está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e 

material sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para 

que eles se mantenham no futuro. Seguindo estes parâmetros, a humanidade pode garantir o 

desenvolvimento sustentável.  

 

Atualmente  para uma empresa sobreviver no mercado é preciso que ela não apenas seja 

economicamente lucrativa, mas que também seja ecologicamente correta e que se preocupe 

com seu publico interno e externo. As empresas são consideradas instituições que focam a 

criação de riqueza para seus acionistas por meio de desempenho econômico superior (Carroll, 

1999). Já Carter e Rogers (2008) mencionam que além do crescimento econômico, as 

empresas devem também, preservar o meio ambiente natural e a sociedade. 

 

A busca por vantagem competitiva é uma prioridade para as empresas que operam em 

ambiente global e complexo, de forma a garantir a capacidade de gerar valor a longo prazo. 

Nesse sentindo, é crescente a preocupação da sociedade com a necessidade de buscar 

equilíbrio entre esse desenvolvimento econômico e o meio ambiente  (Gomes & Tortato, 

2011). 

 

Para os autores Gladwin, Kennelly e Krause (1995) as citações sobre sustentabilidade ainda, 

não estão totalmente inseridas no contexto contemporâneo. Muitas organizações encontram-se 

atualmente em crises econômicas e correm o risco até mesmo de fechar as portas e não sabem 

o que fazer para reverter essa situação.  

Outra dificuldade está no fato de que ainda existem empresas que acreditam que investir nos 

cuidados com o meio ambiente pode significar apenas aumento de recursos financeiros. Braga 

(2005) afirma que muitas empresas não investem tempo e nem capital em programas de 

prevenção de poluição por não verem isso como um fator prioritário, pois esses programas são 

uma alternativa para a redução de custos para as empresas, mas no inicio necessitam de 

investimentos e mudanças nos processos. 
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Segundo a Constituição Federal Brasileira de 1988 todos têm direito a um ambiente 

equilibrado e saudável, bem como uma boa qualidade de vida. Sendo também dever de todos 

defender o meio ambiente protegendo-o e preservando-o para as gerações presentes e futuras.  

A preservação do meio ambiente é de interesse mútuo e  um dos grandes desafios por parte 

das empresas é manter suas atividades econômicas crescentes, com a aprovação política e 

social. Outros desafios que as empresas podem enfrentar é a  resistência de seus colaboradores 

em assimilar ou aderir o novo comportamento da empresa,  na prática dos seus negócios (Van 

Marrewijk & Werre, 2003). E ainda de conseguir  se manter no mercado frente aos novos 

consumidores com alta consciência ambiental.  

Para Barney (1991) a disponibilidade de fontes de vantagem competitiva para as empresas 

estão se tornando mais limitadas e difíceis de encontrar. Para os autores Hart (1995) e Florida 

(1996), a sustentabilidade pode ter grande impacto sobre a estratégia da organização.  A 

sustentabilidade pode ser vista apenas como uma regra à ser cumprida, um custo 

desnecessário, ou, uma grande oportunidade de vantagem competitiva. 

 

O presente estudo utiliza a técnica bibliométrica como principal ferramenta para auxiliar no 

levantamento de dados e a partir dos resultados gerados, promover a discussão sobre o tema: 

pesquisa em sustentabilidade e estratégia.A bibliometria é uma técnica quantitativa e 

estatística, que mede  índices de produção científica e de sua disseminação, por meio de 

análise de dados, aplicados para examinar a estrutura do conhecimento científico (Fonseca 

1986).  

 

Estudos bibliométricos tem sido realizados, mas são genericamente descritivos, ao identificar 

temas relacionados aos estudos em sustentabilidade (Hassan, Haddairy & Zhu, 2014; 

Grzebieluckas, Campos e Selig 2012; Leonidou e Leonidou, 2011). Na pesquisa realizada 

neste trabalho, o único artigo que encontrado que investigou sustentabilidade de forma 

abrangente foi dos autores Serra et al. (no prelo). Os autores identificaram três grandes áreas 

de investigação: Economia e Sustentabilidade; Urgência, indicadores e avaliação da 

Sustentabilidade.   
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1.1 Problema de Pesquisa  
 

Diversos estudos tem revisado a sustentabilidade reconhecendo o tema como um desafio 

estratégico para as empresas. A aparente inexistência de uma revisão que conecte a relação de 

estratégia e sustentabilidade e de estudos que se propõem a compreender melhor as questões 

sobre sustentabilidade na sua relação da estratégia, são abordagens que se pretende 

desenvolver nesta pesquisa e de apresentar a estrutura que suporta o tema e auxiliar na 

orientação de pesquisas futuras.  

 

Dentro deste contexto, este trabalho busca responder  a seguinte questão de pesquisa:  

 

Quais são os principais temas estudados de pesquisas relacionadas a sustentabilidade e 

estratégia? 
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1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Este trabalho tem como objetivo geral compreender a estrutura intelectual do campo de 

estudos de estratégia em sustentabilidade e servir de auxilio à uma futura agenda de pesquisa 

futura, relacionada a sustentabilidade e estratégia a partir de uma revisão de artigos 

publicados nos principais periódicos com alto fator de impacto em Administração e 

Sustentabilidade. 

  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

a) Selecionar os trabalhos mais citados sobre estratégia e sustentabilidade nos principais 

periódicos com alto fator de impacto nas áreas.;  

 

b) Analisar a estrutura dos estudos de sustentabilidade e estratégia a partir de estudo 

bibliométrico de citação e cocitação; 

 

c) Apresentar os principais temas de estudos em sustentabilidade em estratégia no período de 

20 anos, entre 1995 à 2014, e de tendências encontradas a partir das abordagens teóricas 

utilizadas e emergentes e auxiliar para a construção de uma agenda de pesquisa; 
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1.3 Justificativa do Tema 

 

A busca por sustentabilidade dentro das empresas e por corporações ecológicas se tornou 

crescente à medida que a sociedade começou a cobrar atitudes mais responsáveis das 

organizações privadas. 

Diversos autores argumentam da importância das empresas para resolver o desafio da 

sustentabilidade (por ex., Hart & Shrivastava, 1995; Hart & Milstein, 1999; Bansal, 2002; 

Dyllick & Hockerts, 2002; Hahn, T., Figge, F., Pinkse, J., & Preuss, L. 2010).  

 

Para Hart (1997), a solução de problemas como a crescente escassez dos recursos naturais e 

poluição, precisa fazer parte da agenda estratégica das empresas.  No entanto, o desafio de 

compatibilização da vantagem competitiva e da sustentabilidade ainda não é bem 

compreendido (Shrivastava & Hart, 1995) e não era considerado pelas abordagens 

estratégicas tradicionais.  

 

O trabalho de Hart (1995) com a proposta Natural Resource Based View e os de Porter e Van 

der Linde (1995) argumentando sobre a regulação, podem ser considerados como os trabalhos 

que deram impulso à relação entre estratégia e sustentabilidade de forma mais estruturada 

(Serra et al., 2015). Mas desde então, na pesquisa prévia realizada nesta dissertação, não se 

encontrou nenhum trabalho que propusesse uma revisão sobre esta relação.  

 

Mesmo o trabalho de Hart e Dowel (2011) que se propôs a revisar o progresso a partir do 

seminal de Hart (1995) não faz um exame exaustivo a partir dos trabalhos publicados em 

periódicos dedicados à estratégia. Pela importância e relevância  compreender melhor o tema 

além de poder  verificar a  evolução e os possíveis caminhos da relação da estratégia com a 

sustentabilidade, e de elencar possíveis desafios em obter vantagem competitiva com 

sustentabilidade, este trabalho se propõe a resolver esta lacuna ao realizar um levantamento 

bibliométrico que poderá auxiliar discentes e pesquisadores à compreender melhor questões 

sobre sustentabilidade na sua ligação com a estratégia, e possibilitar que pesquisas futuras a 

partir das tendências possam ser acessadas. 
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1.4 Relevância da Pesquisa 

 

 

A sociedade começou a perceber a necessidade da criação de políticas específicas para sanar 

problemas que tornaram-se crises ambientais a nível mundial com isso se faz necessário o 

desenvolvimento da evolução no pensamento empresarial, frente às diversas questões 

ambientais e que exige alta flexibilidade das empresas em lidar com as pressões impostas 

pelos chamados “stakeholders”, termo cunhado por Freeman (1963), que são grupos que 

influencia ou é influenciado pelo alcance dos objetivos da organização, e que deles dependem 

para sobreviver e que  pressionam as empresas para que se adotem urgentemente um novo 

comportamento ambiental, social.  

 

Seja para a sociedade ou para o bem do futuro das corporações, diversos estudos têm sido 

realizados no intuito de apresentar a relação e os resultados positivos entre a prática da 

sustentabilidade e da atuação responsável (Wagner, 2010). Balsal (2002), por exemplo, 

defende que o desafio da sustentabilidade ambiental só poderá ser superado se houver suporte 

das empresas. A solução de problemas como a crescente escassez dos recursos naturais e 

poluição, é apontado como parte necessária da agenda estratégica das empresas (Hart, 1997).   

 

Esse estudo se torna revelante pelo fato de trazer os  trabalhos mais citados sobre estratégia e 

sustentabilidade e de apresentar os principais temas de estudos no período de 20 anos. Após 

diversas catástrofes ambientais a nível mundial,  foram realizadas muitas convenções 

realizadas pelas autoridades representantes de vários países. Os dirigentes previam a  

discussão e elaborações de propostas que fossem viáveis, para minimizar e até evitar, limitar e 

controlar  a quantidade de poluentes emitidos pelas empresas e que  permitisse o  crescimento 

econômico. 

Estas convenções influenciaram as empresas na busca em  aderir a sustentabilidade, o tema se 

tornou crescente a medida que a sociedade começou a exigir atitudes e adoção de práticas 

mais responsáveis das organizações. Entre as diversas convenções destacam-se: 

Clube de Roma; grupo formado por cientistas dos países desenvolvidos se reuniram na 

cidade de Roma, Itália, para efetuar estudos quantitativos sobre as demandas ambientais 

globais; 
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Conferência de Estocolmo em 1972; realizado na Suécia foi à primeira Conferência Mundial 

que visou alertar a humanidade sobre a necessidade de controlar seus impactos sobre o meio 

ambiente.    

Conferência de Tbilisi em 1977; realizada na Capital da Georgia (antiga União Soviética),; 

Tbilisi foi a primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, na qual 

foram definidos os princípios e metas para a Educação Ambiental.  

Como reflexo da preocupação mundial, as influencias da conferência de Tbilisi, levou a  ação  

no Brasil a PNMA - Política Nacional de Meio Ambiente em 1981, Lei n. 6.938, de 1981, que 

dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente (Philippi Jr, 2005). Os objetivos e metas 

dessa Conferência são endossados na Conferência RIO-92. 

O relatório de Brundtland em 1987;  intitulado como “Nosso Futuro Comum”  elaborado 

pela CMMAD- Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela 

Organização das Nações Unidas – ONU, dando origem ao termo Desenvolvimento 

Sustentável. Este documento foi importante para a consolidação das bases conceituais da 

Educação Ambiental (Dias, 2004) trata das preocupações, dos esforços e medidas para a 

busca do desenvolvimento sustentável, ainda do papel da economia internacional, população, 

segurança alimentar, energia. Indústria, desafio urbano e mudança institucional. 

 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92 ou ECO 

92),  realizada vinte anos depois da Conferência de Estocolmo. Reuniu 172 países, no RIO de 

Janeiro no Brasil, durante a conferência lançou as bases sobre as quais os diversos países do 

mundo deveriam, a partir daquela data, empreender ações concretas, no sentido da melhoria 

das condições sociais e ambientais, tanto em nível local quanto planetária (Philippi jr, 2004).  

 

A partir dos resultados obtidos nessa Conferência destacam-se os seguintes documentos: 

“Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global”, 

elaborado em um fórum de discussão não oficial, “A Carta da Terra” e a “Agenda 21”, 

documento extraído do evento e que aborda várias sugestões para A Educação Ambiental e o 

desenvolvimento sustentável no século 21, daí o nome desse documento. (Philippi Jr. 2004).  
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Conferência de Johanesburgo (Africa do Sul), após 10 anos da conferência do Rio de 

Janeiro,foi promovida pela ONU, novo encontro internacional intitulado Cúpula Mundial 

sobre Desenvolvimento Sustentável, a fim de analisar os progressos alcançados na 

implementação dos acordos firmados na Rio-92, fortalecer os compromissos assumidos nessa 

ocasião, identificar novas prioridades de ação além de proporcionar trocas de experiências e o 

fortalecimento de laços entre pessoas e instituições de diversas nações (Philippi Jr, 2004). 

 

Conferência Rio + 20 em 2012, conferência realizada no Rio de Janeiro que marcou 20 anos 

após a Rio 92 sobre Meio Ambiente, organizado pela Nações Unidas reuniu 193 estados 

membros da ONU, tratou de questões abordadas em conferencias anteriores com foco em 

Desenvolvimento Sustentável. Teve como objetivo a renovação do compromisso político com 

o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na 

implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento 

de temas novos e emergentes (www.rio20.gov.br). 

 

A preocupação com a conservação do meio ambiente é antiga, de certa forma já existe desde o 

início da humanidade, mas na segunda metade do século passado ganhou força (Hart, 1980). 

Com o agravar da situação, a partir da década de 1990 evoluiu e passou a fazer parte de uma 

agenda social, política e econômica (Dunlap & Mertig, 1992).  

 

Os trabalhos acadêmicos também cresceram neste período, e periódicos importantes e 

relevantes como o Economic Ecologics aparecem e passam a divulgar, com impacto relevante 

as pesquisas e publicações dedicadas ao tema. Considerada principal associação acadêmica 

Mundial, a Academy of Management (AoM),  possui uma área de interesse de Organizações e 

Ambiente Natural. Em sua página na Internet  em uma tradução livre está explícita a 

importância do tema:  

 

“A Divisão da Academy of Management Organization e do Ambiente Natural (ONE) é 

dedicada ao avanço da pesquisa, ensino e serviço na área de relações entre as organizações e 

seu ambiente natural. Acreditamos que essas interações podem estar entre os componentes 

mais significativos  da continuidade da existência, de seu desenvolvimento e gestão de 

organizações e sociedades humanas " . 
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A Strategic Management Society (SMS), é uma organização sem fins lucrativos, para 

promover e incentivar a pesquisa a prática superior no campo da gestão estratégica, que desde  

1981. conta com o apoio de cerca de 3.000 membros representando mais de 1.200 instituições 

e empresas em mais de 80 países, também reconhece a importância do ambiente.  A SMS tem 

uma área de interesse de Estratégia e Stakeholders  na qual uma das perguntas  a responder 

em uma tradução livre é: 

 

"Como o engajamento dos stakeholders e práticas estratégicas orientadas para a 

sustentabilidade podem influenciar na eficácia do crescimento da 

competividade e crescimento das inovações estratégicas corporativa?" 

 

O reconhecimento da relevância sobre o tema na academia Brasileira é semelhante, pois nas 

divisões da Associação Nacional de pós graduação e pesquisa (Anpad) , sustentabilidade é um 

tema explícito na de Estratégia e Organizações (ESO), Gestão de Operações e Logística 

(GOL) e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação (GCT). Isto se reflete nos eventos, e 

especificamente na ESO, o tema 5 da divisão é Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e 

Ética Corporativa.  

 

Barney, Ketchen e Wright (2011), argumentam sobre a maturidade alcançada da RBT após  

20 anos desta publicação  que parece ter atingido a maturidade como uma teoria mas 

encontra-se em um momento crítico, que a mesma deverá ser revitalizada.   

 

Balsal (2002), por exemplo, defende que o desafio da sustentabilidade ambiental só poderá ser 

superado se houver suporte das empresas. A solução de problemas como a crescente escassez 

dos recursos naturais e poluição, é apontado como parte necessária da agenda estratégica das 

empresas (Hart, 1997). Garantir que a boa imagem corporativa seja reflexo das práticas 

sustentáveis adotadas, agregando valores estratégicos e assegurar a permanência da empresa 

no mercado. Vantagem competitiva se torna sustentável quando a empresa desenvolve 

produtos ou serviços necessários e de dificil réplica por parte de concorrentes diretos. O 

conceito de vantagem competitiva diz respeito à  raridade do produto no mercado. A Visão 

Baseada em Recursos. 
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(VBR) é um modelo de estratégias  que  define vantagem competitiva partindo de recursos e 

diferentes competências na empresa (Barney 2011). 

Apesar da importância das empresas para a sustentabilidade, as abordagens teóricas 

estratégicas foram criticadas por Hart e Shrivastava (1995), por ignorarem as restrições 

impostas pelo meio ambiente natural e pelo subdesenvolvimento social. Hart (1995) propõe a 

Natural-Resource-based-View argumentam da maturidade da renomeada Resource-based 

Theory (RBT, Barney 1991), que incorpora a NRBV proposta por Hart (1995). A RBT 

evoluiu de fato para os dias atuais tornando-se uma das teorias mais importantes para a 

compreensão de organizações.  

 

O auxilio para a construção de proposta de agenda  visa contribuir para a necessidade de rever 

os conceitos e abordagens da estratégia sob uma nova perspectiva usualmente desconsiderada 

pelas empresas no ambiente competitivo em que se encontram e na busca por resultados 

financeiros da forma tradicional (Hart & Milstein, 1999). A evolução dos temas  demonstra a 

total relevância sobre novas pesquisas mas sobretudo,  alerta a transversalidade e a 

interdisciplinaridade o mesmo. 

 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 

 

O presente trabalho está organizado em 5 capítulos descritos à seguir. O capítulo I contempla 

a introdução, problemática de pesquisa, justificativa e objetivos do trabalho. O capítulo II é 

composto pela fundamentação teórica com abordagens estratégicas do periodo de 

desenvolvimento da sustentabilidade e da ligação fundamental da estratégia e 

sustentabilidade.  O capítulo III detalha os procedimentos metodológicos utilizados durante a 

pesquisa. O capítulo IV apresenta os resultados obtidos e a discussão a luz da  literatura 

associada.  O capítulo V expressa as conclusões da pesquisa e, finalmente apresentam-se as 

sugestões para futuras pesquisas sobre o tema.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A preocupação com políticas ambientais começou ganhar importância na segunda metade do 

século XIX, quando o meio ambiente já mostrava sinais catastróficos de degradação. 

A sociedade atualmente, enfrenta preocupações, que não existiam nas últimas décadas 

(Donaire, 1999),  se atentando para questões ambientais, sociais e de interesse de grupos 

minoritários, que tem pressionado as organizações a incorporar esses valores em seus 

processos administrativos e operacionais. Essa consciência atualmente presente em todas as 

esferas da sociedade e a preocupação com o meio ambiente surge, trazendo lucros e 

benefícios para as empresas. 

Para Costa e Carvalho (2005) as empresas precisam alinhar suas atividades e objetivos de 

forma a ser economicamente lucrativa, com responsabilidade social, ética e ambiental, pois 

isso se tornou requisito vital para a sobrevivência de uma empresa no mercado, afinal a 

sociedade passou a perceber essas atitudes, levando – as em consideração no momento da 

compra, definindo o sucesso ou fracasso empresarial. 

Atrelar responsabilidades ambientais aos processos da empresa pode ser visto como um 

desafio em uma empresa já em operação e demanda  tempo, levando à possíveis desgastes 

físicos e mentais por parte dos colaboradores que podem ter dificuldades em se adequarem ao 

novo comportamento nos processos. 

Embora, os resultados e benefícios adquiridos pela política de responsabilidade ambiental na 

empresa são extremamente compensadores e é um importante passo na busca pela 

sustentabilidade, muitas empresas buscam alcançar o desenvolvimento sustentável nas 

empresas mas encontram dificuldades em alinhar suas atividades econômicas com as sociais e 

ambientais.  

Outra dificuldade está no fato de que ainda existem empresas que acreditam que investir nos 

cuidados com o meio ambiente pode significar aumento de custos. Braga (2005) afirma que 

muitas empresas não investem tempo e nem capital em programas de prevenção de poluição 

por não verem isso como um fator prioritário, pois esses programas são uma alternativa para a  
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redução de custos para as empresas, mas no inicio necessitam de investimentos e mudanças 

nos processos. O conceito de sustentabilidade e conservação ambiental deve ser realidade em 

toda as esferas da sociedade, politicas, sociais, planos de governo, do momento de consumo 

ao descarte de um produto. 

Para Hart e Milsten (2004) o conceito de sustentabilidade nas empresas parte da idéia de que 

além de gerar resultados financeiros positivos, devem também projetar ações sociais e de 

cuidados com o meio ambiente. 

Para Leff (2009) a sustentabilidade anuncia o limite da racionalidade econômica, 

proclamando os valores da vida, da justiça social e do compromisso com as gerações 

vindouras. 

A Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente E Desenvolvimento (1988) menciona que a 

sustentabilidade é a habilidade das sociedades para satisfazer as necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade das futuras gerações de atenderem as suas necessidades. 

Em resposta aos desafios ambientais apresentados, aparece o termo de  sustentabilidade social 

corporativa, termo cunhado na década de 1950 por Bowen (1953). Segundo Carrol (1999) 

devido ao trabalho precoce e seminal de Bowen ele deveria ser chamado de pai da 

responsabilidade social corporativa. Em seu artigo de 1953 o autor menciona que a 

responsabilidade social não é panacéia,  que contém uma verdade importante que deve guiar 

os negócios no futuro e de estabelecer uma definição inicial das responsabalidades sociais de 

empresários: 

 

"Refere-se às obrigações dos empresários para prosseguir essas políticas, para tomar 

essas decisões,  ou para seguir as linhas de ação que são desejáveis em termos de 

objetivos e valores da nossa sociedade " a "Consciência social", de gestores 

significou que os empresários foram responsáveis pelas conseqüências de suas ações 

em uma esfera  mais amplo do que coberto por suas declarações de perda de lucros e 

(citado em Bowen, 1953, p. 44 apud Carrol, 1999). 
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O trabalho do autor em uma tradução livre menciona que as empresas são centros vitais da 

tomada de poder e decisão e que as ações dessas empresas atingem  as vidas dos cidadãos em 

muitos pontos e inclui a sustentabilidade ambiental. 

 

A partir da década de 1970 (Carrol & Shabanam 2010) & (Dyllick & Hockerts, 2002),  

tiveram as discussões mais frequentes sobre o tema bem como a abordagem de seus desafios.  

Sustentabilidade ambiental só passou a fazer parte da agenda de empresas e universidades a 

partir da década de 1990, segundo este autores.  

 

Em uma breve análise geral dos acontecimentos tivemos o surgimento de grandes obras: 

 

 Na década de 1970 com estudos ambientais fundamentados em análises de custo-

benefício para atender requisitos de agências multilaterais; questões ambientais não 

eram internalizadas e consideradas na tomada de decisão; 

 

 Na década de 1980 – medidas corretivas; grandes acidentes; problemas ambientais 

internalizados nos projetos em atendimento a legislação ainda incipiente até a 

promulgação da Constituição de 1988;   

 

 Na década de  1990 – reconhecimento da dimensão global dos problemas ambientais; 

Agenda 21; abordagem preventiva; ISO 14.000; ações de longo prazo 

(sustentabilidade); selo verde alguns autores como Carrol (1999), argumentam que 

emerge uma nova visão nas empresas, que passam a incorporar a responsabilidades 

pela amenização e solução dos desafios ambientais. A Sustentabilidade ambiental só 

passou a fazer parte da agenda de empresas e universidades a partir da década de 

1990, segundo este autores. 

 

 Do ano 2000 aos dias atuais adoção de novos conceitos e abordagens de gestão: P+L, 

Ecoeficiência, Gestão Integrada, Responsabilidade Social Empresarial (ISO 26.000) 

fim do material. Quanto mais enxuto for nos processos, mais dinheiro sobra para 

novos investimentos, e consequente crescimento da empresa. Ou seja, reduzindo 

desperdícios durante o processo produtivo e ter o aproveitamento dos resíduos 

gerados, as empresas tem redução nos gastos,  
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constroem imagem respeitável perante a sociedade, atraem novos consumidores e 

consequentemente aumentam seus lucros.   

Donaire (1999)  deixa claro ainda que esses resultados não se viabilizam de imediato, exigem 

um planejamento e organização de todos os passos para que se possa atingir ao menor prazo 

possível o conceito de excelência ambiental que lhe trará importante vantagem competitiva. 

Afirma ainda que tal iniciativa acarreta nova visão na gestão dos recursos naturais, a qual 

possibilita eficácia e eficiência na atividade econômica e mantém a diversidade e a 

estabilidade do meio ambiente. 

Essa afirmação de modo geral, é afirmada pelo os autores Queiroz e Reis (2002) em que  

mencionam elementos primordias das vantagens da conservação ambiental para as empresas: 

como de demonstrar aos clientes o comprometimento com a gestão ambiental; manter ou 

melhorar as relações com a comunidade e público em geral; facilitar o acesso a novos 

investimentos; reduzir custos de seguros; melhoria da imagem da empresa e aumento do 

market share; redução de custos via redução de desperdícios de fatores produtivos; redução 

ou eliminação dos impactos negativos; cumprimento da legislação ambiental aplicável; 

redução do número de auditorias dos clientes. 

 

Pelo que foi exposto na introdução desta dissertação, o desafio relacionado à sustentabilidade 

deveria ser considerado com um dos principais desafios pelas organizações, (Hart, 1997). As 

pesquisas sobre o tema proliferaram no Brasil a partir da década de 1990, com a maior 

atenção para os aspectos de preservação ambiental, sociais e econômicos (Parente & Ferreira, 

2007).  

 

Nestas pesquisas, o tema Sustentabilidade se desenvolveu como um tema transversal com 

diversas abordagens teóricas (Sgarbi et al., 2008), dentre elas as teorias de estratégia (Barney, 

2011). Esta ligação possivelvemente tem se desenvolvido pelo fato de muitos trabalhos terem 

abordado os efeitos benéficos das práticas sustentáveis para o desempenho das empresas 

(Wagner 2010).  

 

Em relação ao tema de forma ampla, existem diversos autores que buscaram contribuir para o 

tema por estudos bibliométricos descritivos ou de revisão bibliográfica, apresentando áreas e 

sub-áreas de estudo (Hassan, Haddairy & Zhu, 2014), caracterizando o foco da pesquisa em 
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sustentabilidade (Salzmann et al., 2005; Schaltegger & Wagner, 2006), ou mostrar as 

tendências dos estudos sobre sustentabilidade (Montiel, 2008). No entanto, ainda existem 

lacunas, e uma delas é compreender sustentabilidade sob a ótica da administração, sob o 

ponto de vista da estratégia.  

 

2.1. Abordagens Estratégicas no Período de Desenvolvimento da Sustentabilidade 

 
 

Diversos autores têm se dedicado a apresentar e explicar a evolução da administração 

estratégica. O livro de Rumelt et al. (1994), por exemplo divide  o tema em três períodos:  

 

 Os ‘precursores’, com os trabalhos do papel dos gerentes de Barnard (1938), do livro  

de Simon (1947) com seu framework sobre o comportamento administrativo, do 

aparecimento do termo “competência distintiva” proposto por Selznick (1957) e do 

trabalho precursos para a Visão Baseada em Recursos, RVB  de Penrose (1958).  

 

 O segundo período apontado pelo autor, se refere ao ‘nascimento da estratégia’, na 

década de 1960, marcado pela disciplina de Política de Negócios da Harvard Business 

School, e pelos trabalhos de estratégia e estrutuda de Chandler (1962), de estratégia 

corporativa de Ansoff (1965) e de Learned et al. (1965), pelo desenvolvimento da 

‘análise SWOT’, atribuída em geral à Andrews (1971). O terceiro período é de 

“orientação para a pesquisa” nos anos 1970.  

 

Como os estudos de sustentabilidade com apelo para as organizações despontam a partir da 

década de 1990 (Carrol, 1999), esta abordagem será objeto desta revisão a RBV (Barney, 

1991), pois tem sido a abordagem emergente e dominante, sobretudo a partir de meados da 

década de 1990 (Hoskinson et al., 1999). A seguir serão apresentados os aspectos 

fundamentais da RBV.  

 

A origem da RBV tem sido atribuída ao trabalho de Penrose (1959) pelo foco da abordagem 

teórica na relação entre os recursos da empresa e o desempenho. Os autores seminais da RBV 

(por exemplo, Wernerfelt, 1984), argumentam que o desempenho das empresas, vai estar 
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diretamente ligado à posse e uso efetivo de recursos heterogêneos e idiossincráticos, assim 

como pelo relacionamento entre estes recursos (Rumelt, 1984; 1987).  

 

A RBV evoluiu significativamente a partir da década de 1990 pela contribuição dos trabalhos 

seminais que construíram a sua base. Barney, Ketchen e Wright (2011), no editorial da edição 

especial comemorativa dos 20 anos da publicação do artigo de 1991, numa perspectiva de 

ciclo de vida dividiu o progresso da abordagem teórica nos estágios introdutório, de 

crescimento e de maturidade. No estágio introdutório, principalmente na década de 1980 até 

praticamente a publicação do artigo de Barney (1991) foram construídas as bases para esta 

abordagem teórica.  

 

Ao longo da década de 1980 e no início da década de 1990, foram construídas as bases da 

abordagem RBV: Lippman e Rumelt (1982) pelo conceito de ambigüidade causal; de Rumelt 

(1984, 1987) desenvolveu os trabalhos de mecanismos de isolamento de recursos; de Dierickx 

e Cool (1989) com a sus contribuição para  substituição, erosão de ativos e ambiguidade 

causal; Castanias e Helfat (1991) pela discussão de qual o papel dos gerentes na geração das 

rendas.  

 

Conner (1991) sugeriu que a RBV passasse a ser denominada RBT – resource-based theory. 

Barney, Ketchen e Wright (2011) assumem esta denominação, argumentando que a 

abordagem além de ter atingido um grau de precisão e sofisticação, por ter um volume de 

trabalhos passados que apresentaram evidências de suas premissas teórica, incorporaram 

outras abordagens como a teoria institucional (Oliver, 1997), e se desdobrou se estendendo 

como pela  knowledge-based view (Grant, 1996), natural-resource-based view (Hart, 1995) e 

dynamic capabilities (Teece, Pisano e Shuen, 1997). 

 

2.2. A Visão Baseada em Recursos Naturais: Ligação Fundamental da Estratégia e 

Sustentabilidade 

 

 

O argumento fundamental para a ligação entre estratégia e sustentabilidade é o de que 

somente por intermédio do suporte das corporações a sociedade poderá experimentar o 

desenvolvimento sustentável (Bansal, 2002).  Os autores que defendem a emergência de 

colocar a sustentabilidade como aspecto a ser incorporado na estratégia das empresas, 
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consideram que estas devem incluir a criação de valor a partir de perspectivas econômicas, 

sociais e ecológicas (Dyllick & Hockerts, 2002). 

 

Isto requer uma nova forma de pensar as oportunidades com uma nova perspectiva sobre 

estratégia, tecnologia e mercados (Hart & Milstein, 1999). O trabalho fundamental é o de Hart 

(1995). O autor argumenta que a vantagem competitiva sustentável, sustentada pela RBV em 

Barney (1991), precisa incluir a necessidade de alcança-la ao incluir as restrições e desafios 

da sustentabilidade.  

 

O trabalho de Hart (1995) é apontado por Barney, Ketchen e Wright (2011) como a extensão 

da RBV para o desafio da sustentabilidade, o autor argumenta que, os negócios no futuro 

estarão restritos e pressionados pelos desafios ambientais, fundamentalmente pelas limitações 

e degradações dos ecossistemas da natureza, e que por isso, a vantagem competitiva no futuro 

terá que ser suportada por capabilities que possibilitem a atividade econômica sustentável 

ambientalmente.  

 

O argumento fundamental para a ligação entre estratégia e sustentabilidade é o de que 

somente por intermédio do suporte das corporações a sociedade poderá experimentar o 

desenvolvimento sustentável (Bansal, 2002).  Os autores que defendem a emergência de 

colocar a sustentabilidade como aspecto a ser incorporado na estratégia das empresas, 

consideram que estas devem incluir a criação de valor a partir de perspectivas econômicas, 

sociais e ecológicas (Dyllick & Hockerts, 2002). 

 

 Isto requer uma nova forma de pensar as oportunidades com uma nova perspectiva sobre 

estratégia, tecnologia e mercados (Hart & Milstein, 1999). O trabalho fundamental é o de Hart 

(1995). O autor argumenta que a vantagem competitiva sustentável, sustentada pela RBA em 

Barney (1991), precisa incluir a necessidade de alcança-la ao incluir as restrições e desafios 

da sustentabilidade. Hart, S.L. (1995) em uma busca de resolver as lacunas do 

desenvolvimento teórico em estratégia que ignora as restrições ambientais e propõe teoria da 

base de recursos naturais, (natural-resource-based view) da empresa. Uma abordagem teórica  

para a vantagem competitiva com base no relacionamento com o meio-ambiente, a abordagem 

é composta de três estratégias interconectadas: prevenção da poluição, gestão de produtos, e 

desenvolvimento sustentável. 
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O trabalho de Hart (1995) é apontado por Barney, Ketchen e Wright (2011) como a extensão 

da RBV para o desafio da sustentabilidade, o autor argumenta que, os negócios no futuro 

estarão restritos e pressionados pelos desafios ambientais, fundamentalmente pelas limitações 

e degradações dos ecossistemas da natureza, e que por isso, a vantagem competitiva no futuro 

terá que ser suportada por capabilities que possibilitem a atividade econômica sustentável 

ambientalmente. 

 

Hart (1995) propõe um framework composto por três estratégias interconectadas: prevenção 

da poluição; gestão de sustentável de produtos; desenvolvimento sustentável. Neste artigo o 

autor apresenta um conjunto de proposições teóricas, construídas a partir da RBV, que 

possibilitaram e orientaram seus trabalhos futuros e de outros autores. A Figura 01 -  1  ilustra 

a proposta de Hart (2005).  

 

 

Figura 1 - Proposta de um framework por Hart (2005) composto por três estratégias 

 

Fonte: Hart, 2005  - Tradução livre 

 

 

Porter, M. E., Van Der Linde, C. (1995). Argumentam da necessidade de um passo adiante 

em relação ao trade-off da regulação e competitividade com foco na produtividade de 

recursos, mudando o foco dos  custos para avaliar os benefícios das inovações. E em outro 

artigo os autores argumentam que padrões ambientais adequadamente projetados pode 

viabilizar inovações que diminuam o custo total de um produto ou aumentem o valor (Porter,  

M., and van der Linde, C. 1995a), do aumento da produtividade dos recursos torna as 

empresas mais competitivas. 
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Russo and Paul A. Fouts, (1997), argumentam  da base na Visão Baseada em recursos (RBV)  

que o desempenho ambiental e econômico estão positivamente ligados e que o crescimento do 

setor modera a relação, com maior desempenho ambiental em setores de maior crescimento. 

Os resultados indicam que “se paga por ser verde”. 

 

Livro seminal da teoria dos stakeholders por Freeman, R. E. (1984)  relacionando a ética dos 

negócios e a administração estratégica, na qual os negócios possam ser entendidos como um 

sistema de como criar valor para os stakeholders, conectando negócio e capitalismo com a 

ética. 

 

Klassen, R., & McLaughlin, C. (1996), propõem um modelo teórico que conecta a gestão 

ambiental para melhoria do desempenho financeiro futuro, pelo valor das ações. Os testes 

confirmaram os resultados que um bom desempenho de gestão ambiental traz recompensas 

financeiras. 

 

Hart, S. and G. Ahuja. (1996), os autores avaliaram a redução de emissões de poluentes e o 

desempenho de empresas da Fortune 500. Os resultados mostram que investir em 

sustentabilidade vale a pena, sobretudo para os com pior desempenho neste quesito. Jaffe, 

Adam B., Steven R. Peterson, Paul R. Portney, and Robert N. Stavins (1995),  autores 

debatem o efeito da regulação sobre a competitividade, observando não terem identificado 

efeitos nefastos, pelo menos no curto prazo. 

 

Orlitzky M. Schmidt F.L. Rynes S.L (2003) efetuaram uma meta-análise de 52 estudos da 

relação entre desempenho sócioambiental corporativo e desempenho corporativo financeiro. 

Os resultados indicam que a responsabilidade ambiental tende a ser compensatória. 

 

Palmer, K., W. E. Oates, and P. R. Portney (1995), uma critica ao artigo de de Porter & van 

de Linde (1995) que defendem a regulamentação do meio ambiente e que não faz referencia 

ao tema igualmente importante que são os beneficios sociais e contrapõem mostrando que os 

programas ambientais precisam justificar seus custos pelos benefícios de melhorar a qualidade 

ambiental para a sociedade. 
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Como pode ser visto, diversos trabalhos procuram relacionar o desempenho ambiental ao 

desempenho da empresa. Este é o caso de trabalhos muito citados como os de Porter e Van 

der Linde (1995, 1995a) além do seminal de Hart (1995).  

 

Apesar do recorte considerado no referencial teórico exposto, não foi encontrado nenhum 

trabalho que fizesse a avaliação do estoque produzido de conhecimento em estratégia e 

sustentabilidade, e que sugerisse os possíveis rumos desta pesquisa.  

 

Dentre os mais importantes artigos em estratégia podemos citar: 

 Porter, M. E., Van Der Linde, C. (1995). “Toward a new conception of the 

environment-competitiveness relationship”.  Argumentam sobre a necessidade de um 

passo adiante em relação ao trade-off da regulação e competitividade com foco na 

produtividade de recursos, mudando o foco dos  custos para avaliar os benefícios das 

inovações. 

 

 Porter, M., and van der Linde, C. (1995a). “Green and competitive”,  é uma extensão 

do artigo anterior, os autores argumentam que padrões ambientais adequadamente 

projetados pode viabilizar inovações que diminuam o custo total de um produto ou 

aumentem o valor. O aumento da produtividade dos recursos torna as empresas mais 

competitivas. 

 

 Hart, S.L. (1995), “A natural-resource-based view of the firm, Busca  solucionar  

lacunas do desenvolvimento teórico em estratégia que ignora as restrições ambientais 

e propõe teoria da base de recursos naturais, (natural-resource-based view) da 

empresa. Uma abordagem teórica para a vantagem competitiva com base no 

relacionamento com o meio-ambiente. A abordagem é composta de três estratégias 

interconectadas: prevenção da poluição, gestão de produtos** (product stweardship), 

política que garante que todos os envolvidos no ciclo de vida de uma parcela de 

responsabilidade do produto para reduzir a sua saúde e impactos ambientais, com os 

produtores que têm responsabilidade financeira primária. 

 

 Russo and Paul A. Fouts, (1997) “A Resource-Based Perspective on Corporate 

Environmental Performance and Profitability”. Com base na Visão Baseada em 
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recursos (RBV) os autores argumentam que o desempenho ambiental e econômico 

estão positivamente ligados e que o crescimento do setor modera a relação, com maior 

desempenho ambiental em setores de maior crescimento. Os resultados indicam que 

“se paga para ser verde”. 

 

 Freeman, R. E. (1984): “Strategic management: a stakeholder approach,” Livro 

seminal da teoria dos stakeholders, relacionando a ética dos negócios e a 

administração estratégica, na qual os negócios possam ser entendidos como um 

sistema de como criar valor para os stakeholders, conectando negócio e capitalismo 

com a ética. 

 

 Klassen, R., & McLaughlin, C. (1996). “The impact of environmental management on 

firm performance”. Os autores propõem um modelo teórico que conecta a gestão 

ambiental para melhoria do desempenho financeiro futuro, pelo valor das ações. Os 

testes confirmaram os resultados que um bom desempenho de gestão ambiental traz 

recompensas financeiras. 

 

 Hart, S. and G. Ahuja. (1996). “Does it pay to be green?” Os autores avaliaram a 

redução de emissões de poluentes e o desempenho de empresas da Fortune 500. Os 

resultados mostram que investir em sustentabilidade vale a pena, sobretudo para os 

com pior desempenho neste quesito. 

 

 Jaffe, Adam B., Steven R. Peterson, Paul R. Portney, and Robert N. Stavins. 

"Environmental Regulation and the Competitiveness of U.S. Manufacturing: What 

Does the Evidence Tell Us?" .Os autores debatem o efeito da regulação sobre a 

competitividade, observando não terem identificado efeitos nefastos, pelo menos no 

curto prazo. 

 

 Orlitzky M. Schmidt F.L. Rynes S.L. (2003) “Corporate social and 

financial performance: A meta-analysis”.Os autores efetuaram uma meta-análise de 

52 estudos da relação entre desempenho sócioambiental corporativo e desempenho 

corporativo financeiro. Os resultados indicam que a responsabilidade ambiental tende 

a ser compensatória. 
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 Palmer, K., W. E. Oates, and P. R. Portney (1995), “Tightening Environmental 

Standards: The Bennefit-Cost or the No-Cost Paradigm. O artigo é uma critica ao 

artigo de de Porter & van de Linde (1995) que defendem a regulamentação do meio 

ambiente e que não faz referencia ao tema igualmente importante que são os 

beneficios sociais e contrapõem mostrando que os programas ambientais precisam 

justificar seus custos pelos benefícios de melhorar a qualidade ambiental para a 

sociedade. 

 

Apesar do recorte considerado no referencial teórico exposto, não foi encontrado nenhum 

trabalho que fizesse a avaliação do estoque produzido de conhecimento em estratégia e 

sustentabilidade, e que sugerisse os possíveis rumos da pesquisa. A seguir será apresentada a 

metodologia proposta para a realização de um estudo bibliométrico que, dentre outras 

possibilidades, possibilite conhecer melhor o campo e seus progressos. 
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2.3 A Pesquisa em Ciência da Informação: Bibliometria 

 

 

A bibliometria foi originalmente conhecida como “bibliografia estatística” (termo cunhado 

por Hulme em 1923), sendo a expressão “bibliometria” criado por Otlet em 1934 no seu 

“Traité de Documentation”. A diferença essencial entre a bibliografia tradicional e a 

bibliometria é que a bibliometria usa mais métodos quantitativos do que discursivos. Assim, a 

utilização de métodos quantitativos na busca por uma avaliação objetiva da produção 

científica é o ponto central da bibliometria conforme Nicholas e Ritchie (1978, p. 38). 

 

A bibliometria surgiu no início do século devido à necessidade de estudar e avaliar as 

atividades de produção e comunicação científica, ampliando-se para análises mais complexas 

e também diversificadas, tornando-se uma ferramenta de grande utilidade para a ciência. É  

uma ferramenta estatística que permite mapear e gerar diferentes indicadores de tratamento e 

gestão da informação e do conhecimento, especialmente em sistemas de informação e de 

comunicação científicos e tecnológicos, e de produtividade, necessários ao planejamento, 

avaliação e gestão da ciência e da tecnologia, de uma determinada comunidade científica ou 

país. (Guedes &Borschiver 2005). 

 

Sua fundamentação baseada na aplicação de técnicas estatísticas e matemáticas para descrever 

aspectos da literatura e de outros meios de comunicação (análise quantitativa da informação), 

sendo a bibliometria, técnica quantitativa e estatística de medição dos índices de produção e 

disseminação do conhecimento científico “[...] “ (Fonseca, 1986, p. 10). 

 

No início do século XX, aflorou da  conveniência do estudo e da avaliação das atividades de 

produção e comunicação científica. Após um artigo de Pritchard,  que discutia a polêmica 

“bibliografia estatística ou bibliometria?” (Vanti, 2002, p. 153). O termo ganhou força em 

meados 1969. 

 

A partir da  formação de leis empíricas sobre o comportamento da literatura temos 3 leis 

básicas e fundamentais, em bibliometria:   

 

1- Medição da produtividade de cientistas de Lotka (1926),  estuda a larga proporção da 

literatura científica é produzida por um pequeno número de autores, e um grande número de 
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pequenos produtores se iguala, em produção, ao reduzido número de grandes produtores. 

Após 1926, estudos direcionados à investigação da produção de autores em diversas 

disciplinas. 

 

2 - Lei de dispersão do conhecimento científico de Bradford (1934), incide sobre conjuntos de 

periódicos, de sua extensão de um assunto científico específico,  aparecem em periódicos 

destinados a outros assuntos. Estuda a distribuição dos artigos; de proximidade ou de 

afastamento, lei da dispersão.  Bradford constatou que mais da metade do total de artigos úteis 

não estavam sendo cobertos pelos serviços de indexação e resumos, ou seja se dispormos 

periódicos em  ordem  decrescente de  produtividade  de artigos  sobre um  determinado tema, 

pode-se distinguir um núcleo de periódicos mais particularmente devotados ao tema e vários 

grupos ou zonas que incluem o mesmo número de artigos que o núcleo; 

 

3 - Modelo de distribuição e freqüência de palavras num texto de Zipf (1949). Que baseia-se 

na aplicação de técnicas estatísticas e matemáticas para descrever aspectos da literatura e de 

outros meios de comunicação (análise quantitativa da informação). Que  descreve a relação 

entre palavras num determinado texto suficientemente grande e a ordem de série destas 

palavras (contagem de palavras em largas amostragens). Economia do uso de palavras, ou seja  

 

que elas não vão se dispersar, e sim ser usada muitas vezes que indicam o assunto do 

documento.   
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2.4 Desenvolvimento dos Estudos em Bibliometria: Evolução do Conhecimento 

 

 

A partir da década de 1970 os estudos bibliométricos  no Brasil, proliferaram na década de 

1970, principalmente com os estudos realizados no Instituto Brasileiro de Bibliografia e 

Documentação – IBBD, hoje Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica, 

IBICT. Os estudos bibliométricos realizados nesse período incidiram sobre a literatura 

científica de vários campos científicos. Há, ainda, estudos realizados sobre um aspecto 

específico da bibliometria, como a obsolescência (Barboza, 1978), a frente de pesquisa 

(Braga, 1972) ou a otimização de coleções (Folly, 1976). 

 

Ao longo da década de 1980 houve uma queda no interesse pela bibliometria, tanto no Brasil 

como no exterior. No início dos anos 1990, com as possibilidades do uso do computador, 

voltou a haver um grande interesse na exploração das metodologias quantitativas. Na verdade 

desde a primeira International Conference on Bibliometrics and Theoretical Aspects of 

Information Retrieval , na Bélgica, em 1987, essa disposição já havia se manifestado. Entre os 

aspectos relacionados ao crescimento da bibliometria na agenda de pesquisa está o surgimento 

de algumas subdisciplinas ou subcampos da bibliometria (Tague-sutcliffe, 1992, p. 1).  

 

Um deles é a informetria, termo utilizado pela primeira vez na Alemanha, por Nacke, em 

1979.  Outro é a cientometria, também conhecida no Brasil como cienciometria, termo 

popularizado pelo periódico húngaro de mesmo nome, fundado em 1977 por Braun. 

Recentemente, surgiu outro subcampo surgiu, a webometria, propõe que o objeto de estudo da 

webometria são os sítios na world wide web (Vanti, 2002, p. 160). 

 

Principais grupos de pesquisa que utilizam a bibliometria como base:  BIRG (de Sydney, 

Austrália), o CEST (de Berna, Suíça), o CRRM (de Marselha, França),o CINDOC (de 

Madrid, Espanha), o CIS (de Copenhagen, Dinamarca),  o FhG-ISI (de Karlsruhe, Alemanha), 

o Inforsk (de Umeä, Suécia), o OST (de Montreal, Canadá),  o CWTS (de Leiden, Holanda)a 

OST (de Paris, França), o SPRU (de Sussex, Inglaterra), e o ISI Research Service Group (de 

Filadélfia, EUA). Cada 2 anos temos a International Conference on Scientometrics and 

Informetrics,  os periódicos Bibliometric Notes, Cybermetrics e Scientometrics, especializados 

no assunto, entre outros trabalhos relacionados ao assunto (Macias-chapula, 1998, p. 138). 
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Evolução dos estudos na produção científica, convertiu a bibliometria, em técnica – uma 

técnica útil, que deve ser adotada em conjunto com métodos qualitativos fornecidos pelas 

ciências sociais. 

 

No início a bibliometria era voltada para elencar as quantidade de edições, exemplares, 

palavras contidas nos livros, espaço ocupado nas bibliotecas. 

 

Com a evolução, a bibliometria foi retornando para o estudo de medição de estudos de outros 

formatos de produção bibliográfica; e por último para cuidar-se da produtividade de autores e 

do estudo de citações.  Figueiredo (1977), afirma que a bibliometria desde sua origem é 

marcada por uma dupla preocupação: a análise da produção científica e a busca de benefícios 

práticos imediatos para bibliotecas (desenvolvimento de coleções, gestão de serviços 

bibliotecários, (Nicholas; Ritchie, 1978, p. 12) além do controle bibliográfico compreender 

abrangência, características dos acervos, elaborar previsões de crescimento sendo este o 

principal propósito. 

 

Parte da bibliometria, que investiga as relações entre os documentos citantes e os documentos 

citados considerados como unidades de análise, no todo ou em suas diversas partes: autor, 

título, origem geográfica, ano e idioma de publicação. Ainda, permite;  identificar; descrever 

padrões na produção do conhecimento, descobrir/conhecer os autores mais citados, autores 

mais produtivos, elite de pesquisa, frente de pesquisa, fator de impacto dos autores,  origem  

geográfica e/ou institucional dos autores mais influentes em um campo de pesquisa; tipo de 

documento mais utilizado, idade média da literatura utilizada, obsolescência da literatura, 

procedência geográfica e/ou institucional da bibliografia utilizada; periódicos mais citados 

etc. 

 

Dentre as áreas de estudos da bibliometria, a análise de citações é considerada a mais 

relevante devido à contribuição que pode prestar ao identificar e descrever os padrões na 

produção do conhecimento científico. Citar é remeter um trabalho a outro (Meadows, 1999) e 

assim esses documentos podem se relacionar. 

 

  

http://www.dgz.org.br/jun10/Art_05.htm#R1
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2.5 Importância da Análise de Citações  

 

 

A prática da análise de citações  são mais utilizados como ferramenta na política científica e 

tecnológica, mediante diagnóstico e prognóstico dos fenômenos que norteiam a comunicação 

científica e tecnológica, de uma determinada instituição oupaís. (Guedes &Borschiver 2005).  

 

Citação é a “menção no texto de uma informação extraída de outra fonte” (ABNT, NBr 

10520/ 2002), permite identificar a Frente de Pesquisa, de uma determinada área científica, 

por meio de um conjunto de autores, que se citam na literatura, conjunto de uma ou mais 

referências bibliográficas que, incluídas em uma publicação, evidenciam a ligação entre 

autores, instituições e áreas de pesquisa, pois  mostram o relacionamento de uma publicação  

com outra.  

 

Para autora Foresti, (1989, p. 3) as análises contribuem para o desenvolvimento da ciência, 

provêem o necessário reconhecimento de um cientista por seus colegas, estabelecem os 

direitos de propriedade e prioridade da contribuição científica de um autor, constituem 

importantes fontes de informação, ajudam a julgar os hábitos de uso da informação e mostram 

a literatura que é indispensável para o trabalho dos cientistas. 

 

A análise de citações tem origem no século XVII, Foresti (1989, p.16 apud Araújo 2007)  

com a função primária de propagar a relação entre dois documentos.  

 

A partir de um levantamento bibliométrico de citação e co-citação, este estudo, busca 

compreender os artigos e trabalhos que fundamentam os estudos de sustentabilidade 

relacionados à estratégia das empresas, como a evolução destes estudos para a proposição 

uma agenda futura de pesquisa. Na perspectiva de autores renomados que estudam o tema, se 

reconhece neste trabalho que o papel das empresas é fundamental (Bansal , 2002), e que seu 

futuro vai depender da criação de vantagens competitivas considerando aspectos econômicos 

sociais e tecnológicos (Dyllick & Hockers 2002).  

 

Na década de 1960, com a utilização do computador, a técnica ganha novo fôlego, sendo o 

ano de 1963 considerado um grande marco.  Com o surgimento do primeiro índice de citações 

o Science Citation Index (SCI), criado por Eugene Garfield, fundador do Institute of Scientific  
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Information – ISI, fruto de uma idéia surgida em 1955, e que foram necessários oito anos para 

se formular as bases teóricas e conceituais da análise de citações, buscando fundamentações 

nos trabalhos de sociologia da ciência de Merton e de comunicação científica de Crawford, 

Griffith e Crane (Garfield, 1978, p. 98).  

 

Com o surgimento do Science Citation Index  há a possibilidade de avaliar a quantidade de 

vezes que um  autor e/ou periódico foi citado em um determinado período, por outros autores 

de temas relacionados e assim pode-se medir o impacto de tal replicação, para avaliar a 

importância de determinados periódicos em uma área de pesquisa. O resultado é conhecido 

como fator de impacto. Nesta dissertação, será utilizada esta base de conhecimento. 

 

 

  



42 

 

2.6 Fator de Impacto 

 
 

O fator de impacto,  foi cunhado por Garfield para constar das análises realizadas pelo ISI, 

esse conceito consiste em “[...] dividir o número total de citações obtidas por um periódico em 

um ano qualquer pelo número de artigos publicados naquele ano” (Rodrigues, 1981, p. 10). 

 

A bibliometria, com sua evolução, focou no conceito para a análise de autores, 

correlacionando índices absolutos de citação à quantidade de trabalhos citados.   

 

Assim, o fator de impacto é a divisão do número de citações recebidas por um autor dividido 

pelo número de trabalhos de receberam pelo menos uma citação. Assim permite-se conhecr 

autores que embora tenham por exemplo baixa produção científica porém com grande 

repercursão ou seja conseguiram produzir um material muito significativo, ou seja foram 

referenciados diversas vezes. 

 

O uso do fator de impacto para a avaliação da produção científica continua a ser atual, 

algumas vezes relacionado a outros como obsolescência e a idade das referências (Meadows, 

1999, p. 85-99; Strehl, 2005).  A frente de pesquisa é outro conceito importante pois relaciona 

a data de trabalho com o autor contabilizando trabalhos mais recentes deste autor.  

 

O período de tempo se é  mais recente ou não varia conforme o objetivo que se quer atingir. 

Essa dissertação recolhe informação como base de artigos no período de 20 anos, por 

exemplo. A condição para um autor fazer parte da frente de pesquisa é receber pelo menos 

uma citação por ano.  

 

Mediante o levantamento e o passo a passo metodológico  (discutido no proximo capítulo), 

será considerado como relevancia deste estudo a “verificação do Fator de Impacto” que é 

empregado frequentemente para avaliar a importância de um dado periódico em sua área, 

nomenclatura criada também por Eugene Garfield,  fundador do Institute for Scientific 

Information (ISI), hoje parte da Thomson Reuters Corporation. Desde 1972 os FI são 

calculados anualmente para os periódicos indexados ao ISI e depois publicados no Journal of 

Citation Reports (JCR), também da Thomson Reuters esta base de conhecimento será 

utilizada para esta dissertação. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Eugene_Garfield&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Institute_for_Scientific_Information&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Institute_for_Scientific_Information&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomson_Reuters_Corporation&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Journal_of_Citation_Reports&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Journal_of_Citation_Reports&action=edit&redlink=1
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Um último conjunto de leis bibliométricas são aquelas relacionadas com a obsolescência da 

literatura – Line e Sandison, em 1974 – e vida média da literatura (por Burton e Kleber, em 

1960), que foram desenvolvidas para descrever a queda da validade ou utilidade de 

informações com o decorrer do tempo. São 2 características de envelhecimento da literatura 

científica: clássico ou efêmero (vida média longa ou curta).  
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a estrutura dos procedimentos metodológicos 

realizados para o desenvolvimento  do estudo. Ressalta-se que a metodologia escolhida levou 

em consideração principalmente a problemática e objetivos desta pesquisa e no levantamento 

de dados procedeu-se ao estudo bibliométrico. O presente estudo restringiu-se a análise de 

periódicos, portanto não inclui a produção científica presente em anais de congressos e 

eventos.  

 

Desta forma, optou-se por uma seleção intencional dos periódicos internacionais mais 

expressivos na área de Administração, o que resultou na definição de 14 periodícos. Trata-se, 

portanto, de estudo com abordagem quantitativa para tratamento dos dados. 

 

O enquadramento nos parâmetros estabelecidos foi efetuado a partir da busca, leitura e análise 

de cada artigo. Objetivou-se identificar a ocorrência da relação da sustentabilidade em 

Administração considerando: (a) ocorrência dos termos-chave: identificou-se a quantidade de 

artigos que citaram cada um dos termos desta pesquisa no título, nas palavras-chaves e no 

corpo do texto; (b) identificação dos periódicos: com os mesmos termos dos artigos; (c) 

identificação dos periódicos por ano de publicação dos artigos; (d)  Identificação  dos autores 

mais referenciados no período de 20 anos (1994 à 2014). Após este levantamento procedeu-se 

com a análise de citações e co-citações por periodo menores de 4 em 4 anos: 1994-1999; de 

2000 à 2004, de 2005 à 2009 e por fim de 2010 à 2014. 

 

Para a análise dos artigos foi escolhido o método científico Análise de Conteúdo que descreve 

o que está sendo dito sobre o tema, e acordo com Vergara (2006) deve ser destacado o que é 

significativo e relevante e pode ser utilizado também para rever a literatura e documentos 

pertinentes ao problema de investigação e escolha da orientação teórica, uma ou mais, que 

dará suporte ao estudo. 

 

Devido aparente inexistência de uma revisão que conecte a relação de estratégia e 

sustentabilidade e de estudos que compreendam melhor as  questões sobre o tema, propõe-se a 

utilização da técnica bibliométrica, que permitirá compreender a estrutura  e a evolução da 

pesquisa de sustentabilidade em estratégia para  compor uma agenda de pesquisa futura. Pois  
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de acordo com Fonseca (1986), a bibliometria é uma técnica quantitativa e estatística, que 

mede  índices de produção científica e de sua disseminação, por meio de análise de dados, 

aplicados para examinar a estrutura do conhecimento científico. 

 

Com a análise de citações pode-se identificar e descrever padrões na produção do 

conhecimento científico considerada a mais relevante do trabalho devido à contribuição.  

 

Foi utilizado a análise fatorial com rotação Varimax, a partir das matrizes de cocitação para a  

identificação dos principais tópicos em sustentabilidade ambiental. Em relação a outras 

possibilidades, tem resultados melhor interpretados.  
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Fonte: elaborada pela autora. 
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Figura 2 - Estrutura metodológica adotada na pesquisa 
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Devido aparente inexistência de uma revisão que conecte a relação de estratégia e 

sustentabilidade e de estudos que compreendam melhor as  questões sobre o tema, propõe-se a 

utilização da técnica bibliométrica, que permitirá entender os temas abordados durante as 

décadas da  pesquisa de sustentabilidade em estratégia para  compor uma agenda de pesquisa 

futura. 

Com isso, será possível conhecer os autores mais relevantes nos ultimos 20 anos, os temas 

abordados ao longo do tempo. A pesquisa quantitativa será composta por meio de a análise de 

conteúdo, Fatorial e de citação e co-citação.  

 

Os artigos se aproximam conceitualmente num determinado fator, representando um subtema 

de sustentabilidade ambiental. Finalmente, será possivel verificar número de periódicos por 

área de conhecimento, a variação do número de referências por artigo em cada área.  

 

3.1 Trajetória da Pesquisa  
 

 

O presente tópico aborda a trajetória da pesquisa utilizada para realizar o estudo, e será 

descrito os possíveis resultados e as limitações para a investigação. 

 

A pesquisa bibliométrica tem o objetivo de entendimento sobre o tema  e expor a literatura 

produzida a respeito, busca –se encontrar outros padrões e sub-temas futuros. Com esta 

pesquisa exploratória, pode-se obter maior conhecimento sobre o tema  e aprimorar idéias. 

 

Há também características conclusivas neste estudo. Logo depois da etapa inicial da pesquisa 

exploratória, descrevem-se as principais características sobre as variáveis da gestão de 

sustentabilidade e estabelece-se relações entre os autores, os trabalhos e as subáreas de estudo 

do tema em questão. A Figura 3 - apresenta a trajetória metodológica da pesquisa. 

 

 

 
  



47 

 

 

   Figura 3 -  Trajetória metodológica da pesquisa. 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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3.2  Métodos de Pesquisa: Seleção e e Base de Dados  

 

A coleta das informações utilizadas nesta pesquisa foi realizada através do sistema Web of 

Science/Web of Knowledge, pertencente ao índice de citações ISI Citation Indexes, o qual foi 

publicado pela primeira vez em 1963, com dados de citações a partir de 1961 (Garfield, 

1963).   

A escolha dos periódicos, e todo o levantamento dos dados que busca responder a questão de 

pesquisa deste estudo foi fundamentada nesta fonte de dados. Para este estudo foram 

considerados os principais periódicos  em Administração que continham alto fator de impacto.  

 

O termo  fator de impacto (FI) foi criado por Eugene Garfield (fundador do ISI - Institute for 

Scientific Information, pertence a Thomsom Reuters), consiste basicamente em uma medição 

da relevância, de um determinado períodico, de uma determinada área ou disciplina que se 

deseja medir, e que estejam indexados na plataforma ISI e publicados no Journal Citation 

Reports (JCR)  que também pertence a Thomsom Reuters. 

 

A ferramenta  apresenta  diversas características de uso ao pesquisador oferece uma gama de 

possibilidade de pesquisa. Permite ainda, acesso direto ao fluxo de informações 

multidisciplinar das revistas de maior prestígio, em mais de 60 países das áreas de Ciências 

Sociais, com alto impacto no mundo da pesquisa. Resultados disponíveis, porém não 

gratuitamente. (Thomson Scientific, 2015).  

 

Novos periódicos recebem seu respectivo fator de impacto, apenas após dois anos de 

indexação, e especialmente em sistemas de informação, de comunicação científicos e 

tecnológicos, de produtividade, necessários ao planejamento, avaliação e gestão da ciência e 

da tecnologia, de uma determinada comunidade científica ou país. (Guedes & Borschiver 

2005). 

 

A plataforma utilizada como base para o levantamento na pesquisa foi realizada através do 

sistema Web of Science/Web of Knowledge. A base de dados escolhida,  permitiu selecionar  

período especifico das publicações,  a  área ou disciplina que se pretende consultar. 

Inicialmente foram selecionados os 25 principais periódicos em Administração selecionados a 

partir de seu alto fator de impacto. Após  diversos filtros o número de periódicos diminui para 
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14. Procurou-se encontrar artigos publicados nestes periódicos que continham temas 

relacionados, a partir das palavras-chave que pudessem ser compostas a partir de ecolog*, 

green*, environment*, sustain*, foram considerados todos os artigos com temas relacionados  

publicados durante o período de 20 anos. Foram encontrados 3619 artigos publicados, 

divididos nos 14 períodicos. Muitos desses artigos publicados continham viéses gerais sobre a 

sustentabilidade sem ter relação com a administração e estratégia, focando somente uma 

atividade especifica ou tema gerais em ciencias naturais. Estes artigos foram descartados, pois 

não fazia parte do objeto de estudo. 

As palavras-chave foram selecionadas a partir da observação em outros artigos, e que 

focassem na seleção ampla de artigos completos relacionados à sustentabilidade ambiental. O 

total de palavras-chave normalizadas pela ISI a partir da seleção proposta chega 

aproximadamente 700, o que garante amplitude para nossa análise (Apêndice 1). 

O método utilizado para auxiliar neste levantamento foi o bibliométrico, que permite mapear 

e gerar diferentes indicadores de tratamento e gestão da informação e do conhecimento.  

 

Muitos pesquisadores ao longo dos últimos anos tem se dedicado à buscar propostas mais 

assertivas, ao que que se refere à sustentabilidade nas organizações, por meio do uso  de 

softwares de armazenamento de dados, para auxiliar no  levantamento de seus estudos. 

 

Buscam a partir de estudos bibliométricos e revisões biblográficas identificarem sub-áreas 

estudadas  (por exemplo Hassan, Haddairy & Zhu, 2014),  e de compreenderem o foco das 

pesquisas desenvolvidas (ver Slazmann et al., 2005; Schaltegger & Wagner, 2006) ou 

apresentarem tendências de estudos no tema (por ex., Montiel, 2008). 

 

Os autores de estudos bibliométricos relacionados aos temas ligados à estratégia têm usados 

diversos critérios de seleção. Por exemplo, Hoskisson et al. (1999) e Herrman (2005) 

estudaram a evolução da administração estratégica com base na escolha subjetiva e 

interpretação qualitativa dos resultados.  

 

Neste trabalho, é utilizada a abordagem bibliométrica que reduz a subjetividade, 

independentemente das suas diversas limitações. Somente o Strategic Management Journal, é 

considerado o principal periódico dedicado ao tema (ver Ramos-Rodriguez & Ruiz-Navarro, 

2004;  Nerur, Rasheed & Natarajan, 2008).   
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Para coletar a amostra foram selecionados 14 periódicos da área de administração com fatores 

de impacto acima de 1,5, e que estão apresentados na Figura 4. 

  

Figura 4 - Principais Periódicos em Administração 

 
 

Fonte: elaborado pela autora  

 

 

Ao selecionar os periódicos com os maiores fatores de impacto, pretendeu-se operar sobre 

uma base composta por materiais que têm sido considerados os mais conceituados e influentes 

do campo de administração. O objetivo  foi contemplar as publicações mais relevantes no 

cenário internacional.  

 

O primeiro periódico do quadro, por ordem de maior fator de impacto é o Academy of 

management Review tendo o primeiro ano de publicação desde 1983. Neste períodico 

conforme descrito no quadro acima mostra o número de 481 artigos, selecionados a partir das  

palavras-chave e que  após aleitura dos resumos, somente 21 artigos foram considerados 

relevantes pois se propunham a compreender melhor as questões sobre sustentabilidade na sua 

relação da estratégia. 

 

ecolog* Green * Environ * sustain*

1 Academy of Management Review 7.895 1983 2060 1,07 7,38 220 10 223 28 481 21

2 Journal of Management 6.704 1983 1494 1,41 7,05 9 3 215 63 290 21

3 Academy of Management Journal 5.906 1958 3163 0,25 2,68 17 15 0 21 53 8

4 Administrative Science Quarterly 4.182 1956 3472 0,4 4,7 71 12 191 7 281 14

5 Academy of Management Annals 4.103 2007 106 7,55 2,68 14 0 0 9 23 8

6 Asia Pacific Journal of Management 4.099 2008 312 0 0 0 2 0 0 2 0

7 Journal of Management Studies 3.799 1966 2608 0,73 6,38 10 26 0 73 109 19

8 Management Decision 3.787 1975 1025 6,73 23,15 9 27 107 77 220 80

9 Long Range Planning 3.667 1968 4101 1,49 20,47 252 21 349 66 688 60

10 Strategic Management Journal 3.367 1980 2158 2,64 19,13 472 28 506 131 1137 57

11 Advances in Strategic Management 0,551 1996 19 15,79 1,01 5 0 6 1 12 3

12 Strategic Entrepreneurship Journal 2.724 2007 176 1,7 1,01 54 0 33 4 91 3

13
Journal of Economics Management 

Strategy
1.781 1995 608 1,48 3,02 101 11 53 16 181 10

14 Strategic Organization 1.769 2007 164 2,44 1,34 34 1 13 3 51 4

3619
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Esta mesma análise foi realizada para todos os períodicos descrito na Figura 4. E embora o 

períodico Management Decision apareça como oitavo no quadro, foram extraído 80 artigos 

com a temática que se pretende analisar.  Vale destacar que somente os artigos publicados e 

dísponíveis até novembro de 2014, foram considerados para amostragem. 
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3.3 Resultados preliminares e  Análise da Classificacação dos Dados 

 

 

Dos 3619 artigos encontrados a partir das palavaras chaves, somente 308 artigos foram usados 

para amostra. Os estudos serão realizados a partir dos artigos disponibilizado pelas revistas, 

em períodos de 20 anos (1995-2004; 2005-2014). Essa busca é essencial para fornecer uma 

base sólida para futuras pesquisas sobre o tema. O resultado dessa  filtragem  corresponde a 

11,75% dos artigos inicialmente selecionados. 

 
A análise de citações permite identificar a Frente de Pesquisa, de uma determinada área 

científica, por meio de um conjunto de autores, que se citam na literatura recente, revelando 

um estreito padrão de relações múltiplas, na literatura sobre o assunto. (Guedes & Borschiver 

2005).  

 

Na análise fatorial a partir das matrizes de co-citação, a rotação varimax é usada como em 

outros trabalhos (ver, Acedo et al., 2006; Lin & Cheng, 2010; Ferreira, Storopoli & Serra, 

2014), pois seus resultados são mais fáceis de serem interpretados (Fabrigar et al., 1999). Na 

análise fatorial os artigos que carregam no mesmo fator podem ser considerados como 

aproximados conceitual ou tematicamente. Foram considerados valores com uma carga 

fatorial acima de 0,4, como no trabalho de Shafique (2013), para comporem os fatores.  

 

Para identificar as abordagens teóricas predominantes em estratégia e sustentabilidade foram 

conduzidas a análise fatorial e multidimensional scaling (MDS). Tanto para um como para 

outro procedimento são  utilizadas as matrizes de proximidade (Bernard & Ryan, 2010).  Para 

a comparação tanto na análise fatorial como no MDS é necessária a leitura dos artigos para 

interpretar o fator e inferir ao tema ou abordagem teórica que representa (Lin & Cheng, 2010).  

 

Foi realizado o estudo de co-citação pelo MDS, com o objetivo de verificar como os autores 

ou teorias estão relacionados (ver Ramos-Rodriguez & Ruiz-Navarro, 2004). Estas matrizes, 

neste caso podem ser chamadas de matrizes de co-citação. Consideram os mesmos códigos 

(neste caso, os artigos) nas linhas e colunas, apresentando a frequência de co-ocorrência nas 

células (como medida de similaridade).  
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Os 308 artigos selecionados inicialmente, foram artigos publicados ao longo do período de 20 

anos entre 1994 a 2014 extraídos dos principais períodicos em administração. Após foi 

realizado a análise de Citações e obteve-se os autores mais referenciados ao longos dos anos. 

Na tabela abaixo temos a visualização completa da lista dos 30 nomes dos autores do mais 

citado para o menos citado e serviram como base e direcionamento das pesquisas.  
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Tabela 1 - Autores mais citados nos artigos 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 

  

#
Vezes 

Citados

Autores mais citados 

 nos artigos selecionados usado na figura 2 MDS 

1 48
Barney, J. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of 

Management, 17, 99-120

2 45
Porter, M. E. (1980) Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors. New York: Free Press.  (Republished with a new introduction, 1998.)

3 44
Hart, S.L. (1995), A natural resource-based view of the firm. Academy of Management Review. 

20(4): p. 986- 1014

4 40
Pfeffer, J., & Salancik, G., (1978) External Control of Organizations, A Resource Dependence 

Perspective

5 34

Russo, M.V., & Fouts, P. A., (jun 1997) A Resource-Based Perspective On Corporate 

Environmental Performance And Profitability - The Academy of Management Journal  - Vol. 40, 

No. 3, pp. 534-559 

6 31
Porter, M. E., & Linde, V.D (sep 1995), Green And Competitive: Ending The Stalemate . Harvard 

Business Review, Vol. 73, No. 5 p. 120

7 30 Thompson, J. D. (1967). Organizations in Action. New York: McGraw-Hill.

8 30
Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. Strategic management Journal , 5(2), 

171-180.

9 28
Cyert R., March J. (1963), A behavioral. Theory of the firm.  New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1963. 

332 pp.

10 28
Dierickx, I., & Cool, K., (1989) Asset stock accumulation and sustainability of competitive 

advantage. Management Science , v. 35, n. 12, p. 1504-1511

11 26
Barney, J. B. (1986b). Strategic factor markets: expectations, luck, and business strategy. 

Management Science,  32(10), 1231-1241

12 26
Klassen, R. D., & Mclaughlin, C. P., (1996) The impact of environmental management on firm 

performance. Management Science , Evanston, v. 42, n. 8, p. 1199-1214.

13 25
Dimaggio, P. J.; & Powell, W. W. (1983), The iron cage revisited: institutional isomorphism and 

collective rationality in organiz.fields. American Sociological  Review, v.48, n.2, p.147-160. 

14 24
Christmann, P. (2000). Effects of “best practices” of environmental management on cost 

advantage: The role of complementary assets. Academy of Management Journal , 43(4), 663-680.

15 23
Schmidheiny S. (1992) Changing Course New York: MIT Press

16 23
Reed, R., & DeFillippi, R. J. (1990). Causal ambiguity, barriers to imitation, and sustainable 

competitive advantage. Academy of management review , 15(1), 88-102.

17 23
Meyer J.W & Rowan B. (1977). Institutionalized organizations: formal structure as myth and 

ceremony, American Journal of Sociology , V83, P340

18 22
Lippman, S. A., & Rumelt, R. P. (1982). Uncertain imitability: An analysis of interfirm differences 

in efficiency under competition. The Bell Journal of Economics, 418-438.

19 22
Winter, S. G., & Nelson, R. R. (1982). An evolutionary theory of economic change. University of 

Illinois at Urbana-Champaign's Academy  for Entrepreneurial Leadership Historical Research 

20 19
Sharma, S., & Vredenburg, H. (1998). Proactive corporate environ. strategy and the development 

of competitively valuable organiz. capabilities. Strategic Manag. Journal , 19(8), 729-753.

21 19
Waddock, S. A., & Graves, S. B. (1997). The corporate social performance-financial performance 

link. Strategic Management Journal , 18(4), 303-319.

22 19 March, J. G., & Simon, H. A. (1958). Organizations.

23 19
Schoemaker, P. J., & Amit, R. (1993). Strategic Assets And Organizational Rent Strategic 

Management Journal, Vol. 14, 33-46 (1993)

24 19
Klassen, R. D., & Whybark, D. C. (1999). The impact of environmental technologies on 

manufacturing performance. Academy of Management Journal , 42(6), 599-615.

25 18
Aldrich, H. E. (1979) Organiz. & Environments. Prentice-hall, Englewood cliffs,  New Jersey.

26 18
Shrivastava, P. (1995). The role of corporations in achieving ecological sustainability . Academy 

of Management Review , 20(4), 936-960.

27 18
Miles, R. E., Snow, C. C., Meyer, A. D., & Coleman, H. J. (1978). Organizational strategy, 

structure, and process. Academy of Management Review,  3(3), 546-562.

28 17
Sharma, S. (2000). Managerial interpretations and organizational context as predictors of 

corporate choice of environmental strategy. Acad. of Management Journal , 43(4), 681-697.

29 17
Hannan, M. T., & Freeman, J. (1977). The population ecology of organizations. American 

Journal of Sociology,  929-964.

30 17

Gladwin, T. N., Kennelly, J. J., & Krause, T. S. (1995). Shifting paradigms for sustainable 

development: Implications for management theory and research . Acad. of management Review , 

20(4), 874-907.
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Para melhor compreender a proximidade entre os 30 artigos mais citados e a força de conexão 

entre eles, foi gerado o mapa MDS que serviu de base preliminar de resultados orientando 

para a compreensão da evolução dos temas.  

 

No mapa o  círculos maiores com o nome dos autores, representam que queforam mais 

citados em relação ao círculos menores. A distância dos círclulos no mapa indica, 

proximidades quanto ao tema dos artigos. De uma forma geral o mapa se divide em três 

principais temas centrais destacados abaixo.  

 

 
Figura 5 - Mapa de escala Multidimensional - MDS 

 

 
              Fonte: elaborada pelo autor  

 

 

Como visto no mapa MDS, pode-se considerar que como resultado preliminar os temas acima 

elencados, desses destaca-se os seis primeiros mais citados e estes envolvem basicamente os   
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temas centrais: Vantagem competitiva,  Estratégia competitiva; Visão Baseada em Recursos 

(RBV); Controle externo das organizações.  

 

 

O artigo de Barney, J. (1991), foi o mais citado no periodo com o tema central que abrange 

sustentabilidade como vantagem competitiva, o autor estabelece relações entre os recursos das 

empresas e a geração de vantagens competitivas sustentáveis. Analise baseada em quatro 

indicadores conhecido como conceito VRIS - valor (V), a raridade (R), imitação (I), e 

substituição (S), que pode pode ser entendido como uma das bases da RBV (resource based 

view). 

 

O segundo artigo mais citado é o de Porter, M. E. (1980), no qual há conceitos como em torno 

das cinco forças competitivas: rivalidade entre os concorrentes; poder de negociação dos 

concorrentes; poder de negociação dos clientes; ameaça de produtos substitutos e barreiras à 

entrada de concorrentes e das três fontes genéricas de vantagem competitiva: diferenciação, 

custo baixo, focar em mercado específico. 

 

O terceiro e quinto mais citado  respectivamente do autor Hart (1995) e Russo e Fouts (1997), 

falam sobre a estratégia socioambiental. È refletida nos valores da empresa e também dos 

gestores, que, em seguida, são integrados aos sistemas de gestão e à estratégia do negócio  

 

Em quarto aparece os autores Pfeffer, J., & Salancik, G., (1978),  sobre o controle externo das 

organizações, afirmam que "é o fato de dependência da organização sobre o meio ambiente 

que faz com que a restrição externa e controle do comportamento organizacional possível e 

quase inevitável."   

Em sexto mais citado é o artigo de  Porter e Van Der Linde (1995) os autores  consideram que 

as regulamentações ambientais impõem pressões competitivas nas empresas, motivando-as a 

inovar.    

 

Este é um trabalho de citação e co-citação, no qual as análises relacionais foram realizadas  

por análise fatorial e multidimensional scaling (MDS) ou escalonamento multidimensional, 

que  é um dos meios de visualização da informação, exibindo informaçãoes contidas em uma 

matriz de distâncias da relação  e da proximidade dos temas entre os artigos. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75902015000600699&lng=pt&nrm=iso&tlng=en#B60
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Como visto no mapa multidimensional Scaling MDS – (Figura 06) foi apresentado os autores 

que se aproximavam pelos temas, no qual somente os seis principais artigos e seus temas 

centrais foram discutidos acima.  
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Com base nos resultados obtidos, fica evidente a questão da economia no estudo em torno da 

sustentabilidade como vantagem competitiva. Barney (1991) discute a teoria baseada em 

recursos como um meio de análise da sustentabilidade e desenvolve um modelo fundado 

nessa visão, baseada em recursos da empresa. Esse modelo é, então, aplicado no ambiente 

organizacional fazendo com que se comprove a utilização de uma gestão sustentável como 

vantagem competitiva, dessa maneira, os atributos mencionados sejam trabalhados para que 

possam proporcionar a sustentabilidade e outros campos de estudo relacionados.  

 

De acordo com os resultados preliminares pode-se afirmar que a maioria dos artigos 

relacionam o conceito de sustentabilidade aos regulamentos propostos pelos governos, bem 

como a outras preocupações advindas do contexto mundial, impulsionando empresas a 

trabalharem ações sustentáveis a partir de uma pressão que vem da sociedade como um todo. 

 

Em contraste com o trabalho de I/O (organização industrial) de Porter a  Resource –Based-

Theory a RBT, representada pelo artigo de Barney (1991), deve ser citado como um 

contraponto de uma visão anterior de vantagem competitiva.  

 

Outras abordagens teóricas também estão presentes como a teoria da dependência de recursos 

(Pfeffer & Salancik, 1978), a teoria comportamental (Cyert & March, 1963), teoria 

institucional (DiMaggio & Powel, 1983), ecologia organizacional por Hannan & Freeman 

(1989), Dynamic Capabilities, reforçando a RBT (Teece, Pisano & Shuen, 1997), teoria dos 

custos de transação (Williamson, 1985) e teoria do alto escalão (Hambrick & Mason, 1984), 

em conjunto com trabalhos que reforçam uma ou outra abordagem teórica já mencionada.  

 

Os autores Acedo, Barroso e Galan (2006) estudaram  o impacto da Resource-based View 

(RBV), Shafique (2013) abordaram  a base intelectual de inovação e Ferreira, Storopoli e 

Serra (2014) estudaram alianças estratégicas.  

 

Uma boa reflexão sobre o conceito de RSE, responsabilidade social empresarial, (CSR – 

corporate social responsability)  poderia ser feita num período de 50 anos, considerando todas  
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as mudanças de conceito, modernização, adequação, discussões e hipóteses. No entanto, ao 

mesmo tempo deve-se reconhecer que noções relacionadas podem se ter desenvolvido tanto 

na teoria e como na prática em outros países e em diferentes momentos. O conceito 

permanecerá como uma parte essencial da linguagem de negócios e prática, porque é um 

esteio vital para tantas  teorias e é continuamente consistente com o que se espera da 

comunidade de negócios.  

 

Observa-se  novas formas de pensar sobre negócios e  responsabilidades para a sociedade  e  

partes interessadas, particularmente a nível global, e em tecnologias emergentes, campos, e 

aplicações comerciais.  Junto a estas abordagens aparecem trabalhos que se dedicam 

especificamente ao tema de sustentabilidade, como o de NRBV de Hart (1995), e outros que 

mostram, por exemplo, práticas e relações com resultado econômico/financeiro (por ex., 

Russo & Fouts, 1997; Klassen & McLaughlin, 1996; Christman, 2000).  

Para a compreensão do campo de estudos de estratégia em sustentabilidade e de sua estrutura 

intelectual foi realizada o estudo bibliométrico para o levantamento dos artigos/autores, após a 

analise de citações, foi possivel verificar os autores mais relevantes. E para a análise dos 

principais temas e sub-temas encontrados nesses artigos, e tendências para temas futuros  foi 

utilizada a tecnica: Análise Fatorial que possui como objetivo tornar os resultados facilmente 

interpretados por meio de suas propriedades estatísticas; A análise percorreu nos 308 artigos 

publicados entre 1994 e 2014. Os resultados gerais apresentam os temas fortetemente 

abordados de forma mais generalizada. 

Após, foi realizada a análise fatorial por curto período de 4 em 4 anos. Para melhor 

compreender as evoluções e conexões sobre os temas. 

Na análise fatorial os artigos se aproximaram conceitualmente num determinado fator, forma 

de medição e identificação da proximidade da variáveis, neste caso de temas e sub-temas com 

cargas fatoriais aproximadas e superiores a 0,5 para que o artigo fosse considerados 

relevantes. A  função principal da Análise Fatorial é de diminuir varíaveis observadas a um 

número reduzido de fatores Hair et al, 2005, mencionam que os fatores representam os  

chamados  (construtos) que resumem ou explicam o conjunto de variáveis observadas. 
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O método de rotação ortogonal Varimax é o mais utilizado, pois esse método busca minimizar 

o número de variáveis que apresentam altas cargas em cada fator. (Pallant, 2007). 

 

Barney (1991, 1986, 1986b), Wernerfelt (1984), Amit & Shoemaker (1993), veêm a empresa 

como um conjunto de recursos e capacidades e examinam as condições que contribuem para a 

realização de rendas econômicas sustentáveis. 

 

Os 30 trabalhos envolvem diversos temas, alguns trabalhos alertam para a urgência do tema 

sustentabilidade; desenvolvimento sustentável;  e  ainda como responsabillidade social 

corporativa, sobre o engajamento com stakeholders, gestão ambiental e novamente a RBV.  

 

No contexto dos artigos que trataram da estratégia socioambiental baseada em recursos, 

expressões como melhoria contínua (Hart, 1995), melhorias operacionais e inovação contínua 

(Sharma&Vredenburg, 1998), são diferentes termos para o mesmo fenômeno, a capacidade de 

aperfeiçoar as operações com foco no meio ambiente.  

 

Aparecem ainda temas que envolvem gerenciamento estratégico, estratégias verdes e 

sustentabilidade corporativa e desenvolvimento sustentável implenmentando técnicas, 

tecnologias que gerem impactos positivos nos desempenhos financeiro e socioambiental. A 

leitura horizontal na tabela, mostra as correlações com índices mais altos em relação à 

outros.A Tabela 02 -  apresenta as correlações dos 308 artigos Em até 3 fatores/sub-temas. 

 

Tabela 2- Análise Fatorial dos 308 artigos 

AUTORES 

 FATORES/SUB TEMAS 

1 2 3 

 

- Desenvolv. Sustentavel 
- Responsab. Corp. Social 
RBV/ Stakeholder 
- Estratégia Verde 
- Responsabilidade Verde 
–Sustentab. corporativa  
 

- RBV 
- Estratégia e 
perform. Organiz. 
- Gerenciamento 
estratégico 
- Vantagem 
competitiva 

- Controle externo 
das organizações 
- Gestão estratégica 
- Estrutura Organiz.  
- Teoria da Firma 
- Ecologia organiz. 

Sharma & Vredenburg (1998) 0,036 -0,169 -0,245 

Teece, Pisano & Shuen (1997) -0,092 0,144 -0,084 

Waddock & Graves (1997) -0,134 -0,019 -0,229 

Aldrich (1979) -0,196 -0,122 0,815 

Amit & Shoemaker (1993) 0,098 0,908 0,104 
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Andrews (1971) -0,251 0,248 0,657 

Bansal & Roth  (2000) 0,813 -0,206 -0,121 

Bansal & Clelland (2004) 0,84 -0,209 -0,057 

Bansal (2005) 0,813 -0,257 -0,025 

Barney (1991) 0,309 0,719 0,039 

Barney (1986b) 0,043 0,863 0,091 

Barney (1986) -0,062 0,889 0,022 

Child (1972) -0,276 0,011 0,839 

Christmann (2000) 0,879 -0,129 -0,118 

Cyert & March (1963) -0,128 0,306 0,729 

Daft & Weick (1984) 0,042 0,44 0,51 

Dess & Beard (1984) -0,29 0,097 0,733 

Dierickx & Cool (1989) 0,127 0,864 0,059 

Dimaggio & Powell (1983) 0,53 -0,065 0,475 

Duncan (1972) -0,176 0,074 0,768 

Fornell & Larcker (1981) 0,513 0,011 -0,187 

Freeman & McVea (1984) 0,889 -0,155 -0,031 

Friedman (1970) 0,6 0,299 -0,221 

Gladwin, Kennelly & Krause (1995) 0,789 0,139 -0,064 

Hambrick & Mason (1984) -0,211 0,44 0,527 

Hamel & Prahalad (1994) -0,062 0,683 0,272 

Hannan & Freeman (1989) 0,076 -0,036 0,564 

Hannan & Freeman (1977) -0,114 0,093 0,754 

Hannan & Freeman (1984) -0,266 0,074 0,65 

Hart & Ahuja (1996) 0,884 0,16 -0,095 

Hart (1995) 0,778 0,044 -0,201 

Hart (1997) 0,825 0,137 -0,057 

Henriques & Sadorsky (1999) 0,686 -0,205 -0,206 

Hofer & Schendel (1978) -0,264 0,27 0,763 

Itami & Roehl (1987) 0,108 0,898 0,024 

King & Lenox (2002) 0,773 -0,223 -0,134 

King & Lenox (2000) 0,691 -0,361 -0,188 

Klassen & MClauglin (1996) 0,863 0,029 -0,139 

Klassen & Whybark (1999) 0,872 -0,101 -0,092 

Kogut & Zander (1992) 0,029 0,79 0,082 

Lawrence, Lorsch & Garrison (1967) -0,231 0,422 0,619 

Leonard-Barton (1992) -0,287 0,747 0,228 

Lippman (1982) -0,204 0,847 0,218 

March & Simon (1958) -0,1 0,394 0,623 

March & Simon (1991) -0,365 0,593 0,351 

Meyer (1977) 0,55 -0,069 0,459 

Miles, Snow, Meyer & Coleman 

(1978) 
-0,073 0,007 0,686 

Mitchell, Agle & Wood (1997) 0,79 -0,188 -0,052 

Nelson & Winter (1982) -0,114 0,796 0,263 

Oliver (1991) 0,629 -0,057 0,428 

Penrose (1959) -0,068 0,894 0,025 

Peteraf (1993) 0,219 0,856 0,069 

Pfeffer & Salancik (1978) 0,295 0,005 0,625 

Porter (1980) -0,221 0,662 0,407 

Porter (1985) -0,166 0,605 0,55 
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Porter (1990) 0,017 0,779 0,126 

Porter & Linde (1995) 0,768 0,31 -0,149 

Reed & DeFillippi (1990) -0,071 0,876 0,125 

Rumelt, Schendel & Teece (1991) 0,024 0,86 0,084 

Russo, & Fouts (1997) 0,844 -0,018 -0,181 

Schmidheiny  (1992) 0,727 0,369 0,022 

Sharma (2000) 0,631 -0,313 -0,258 

Sharma & Henriques (2005) 0,633 -0,226 -0,246 

Shrivastava (1995) 0,647 0,289 -0,076 

Starik & Rands (1995) 0,638 0,237 -0,08 

Suchman (1995) 0,675 -0,151 0,36 

Thompson (1967) -0,185 0,238 0,761 

Walley (1994) 0,683 0,256 -0,198 

Wernerfelt (1984) 0,192 0,834 0,089 

Williamson (1975) -0,148 0,309 0,693 

Williamson (1985) -0,226 0,846 0,178 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

O Fator 1 refere-se a uma gestão mais consciente e colaborativa, prescrição que muitas vezes 

resulta da "vale a pena ser verde" literatura é que os gestores devem fazer investimentos para 

reduzir impacto da sua empresa ambiental (Hart e Ahuja 1996).  

 

Temas como responsabilidade social corporativa são introduzidas  afirmando que tal 

orientação se refere ao comprometimento da empresa em participar das soluções para os 

problemas sociais. Integração com os stakeholders e estratégias verdes são ferramentas 

fundamentais que permitem à empresa mostrar uma visão mais ampla de sua gestão de risco e 

oportunidades dentro de uma atitude consciente de acões comerciais e discutindo temas tais 

como:  consumo de água , as alterações climáticas e a pobreza extrema, entre outros. 

 

No Fator 2  aparecem questões como estratégia e performance organizacional,  gerenciamento 

estratégico e vantagem competitiva e a geração de ambas sendo esse um dos principais 

construtos do campo da estratégia (Amit e Shoemaker, 1993).  

 

No Fator 3 os artigos neste fator estimulam uma análise crítica das desigualdades sociais em 

um cenário de constantes modificações. Essa conscientização incita a responsabilidade social 

atribuindo às organizações uma postura ética e comprometida com o resgate da cidadania e  
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sobre formulações de estratégia, gestão, controle externo das organizações e a ligação entre os 

recursos da firma e a vantagem competitiva sustentável.  

A seguir descrevem-se as análises a partir dos artigos publicados nos periódicos  no período 

de 20 anos (1995-2004; 2005-2014).  Para a seleção para efetuar as análise fatoriais por 

período foram consideradas até 4 citações.  

 

 

4.1 Resultado da Análise Fatorial no Período de 1995 à 1999.  

 

 

A Tabela 4 apresenta a análise fatorial no período de 1995 à 1999.  Os temas discutidos nos 

diversos artigos que integram o Fator 1 tendem a identificar desempenho de sustentabilidade 

que a empresa quer atingir, ligação com a estratégia de negócios e intenção inicial de explicar 

como a estratégia apresentada pode aumentar o valor da empresa como por exemplo, através 

da inovação. Ainda há discussões sobre redução de custos, questões sociais mais amplas,  

escassez de recursos e degradação ambiental, desigualdade e saúde humana. 

 

No Fator 2  observa-se discussões sobre  emergência e difusão de uma consciência sustentável 

a que se pode recorrer para tornar objetivas diferentes representações e idéias, o argumento 

central desenvolvido pelos economistas em favor da sustentabilidade gira em torno da noção 

de eficiência no uso dos recursos de forma inespecífica. Segundo Porter (1986) para colocar 

essas estratégias genéricas em prática, tem-se como exigência da empresa recursos e 

habilidades que implicam em diferentes arranjos organizacionais, procedimentos de controle e 

sistemas criativos. 

 

No Fator 3 temas se concentram nos campos da organização, controle e redução de custos, e 

articulações sobre modelos de negócio para o ambientes externos, abordam ainda questões 

sociais mais amplas, como a escassez de recursos e degradação ambiental busca de equilibrio 

e harmonia do sistema econômico; 
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Tabela 3 - Análise Fatorial Período 1995 a 1999. 

 

Período 1995 a 1999         FATORES /Sub-temas 

AUTORES   Fator 1 Fator 2 Fator 3 

 

RBV 
Estratégia da Firma 
Desempenho da Firma 
Gerenciamento estratégico 
Gestão Ambiental 
Vantagem competitiva 

Teoria da firma 
Organization fields 
Economia 
Estrategia compettiva 
Vantagem compet 
Organization 

gestão estratégica 
RBV 
controle externo 
organizações  

Schoemaker  &  Amit (1993) ,767 ,104 -,002 

Andrews (1971) -,227 ,285 ,649 

Barney (1986) ,521 ,017 ,542 

Barney (1991) ,642 -,168 ,376 

Cyert (1963) -,362 ,720 ,134 

Dierickx &  Cool (1989) ,674 -,009 ,170 

Dimaggio &  Powell (1983) ,138 ,868 -,126 

Granovetter (1985) -,244 ,775 ,000 

Hart (1995) ,802 -,211 -,205 

Itami &  Roehl (1987) ,866 -,068 -,196 

Lieberman &  Montgomery 

(1988) 

,702 ,146 ,134 

Pfeffer &  Salancik (1978) ,118 ,172 ,437 

Porter (1980) ,240 ,395 -,657 

Porter (1985) ,244 ,637 ,483 

Reed &  DeFillippi (1990) ,724 -,029 ,057 

Rumelt (1987) ,853 ,061 -,079 

Rumelt, Schendel &  Teece 

(1991) 

,473 ,213 ,259 

Schmidheiny  (1992) ,737 -,080 ,288 

Thompson (1967) ,021 ,673 ,417 

Walley (1994) ,743 -,221 -,075 

Wernerfelt (1984) ,709 -,121 -,180 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

 

4.2 Resultado da Análise Fatorial no Período de 2000 à 2004. 

 

A Tabela 4 - apresenta a análise fatorial no período de 2000 à 2004.  Fator 1, a gestão 

estratégica considera pontos essenciais no debate do desenvolvimento sustentável, que se 

refere à decisão sobre as responsabilidades, estratégias verdes (Hart,1995) e métodos para 
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atingir a sustentabilidade do desenvolvimento, redefinição de  riqueza e progresso face a uma 

visão de vida e de sociedade mais integrada e sistêmica. 

 

No Fator 2 observa-se uma possível inclinação para o tema: “ a teoria da firma sustentável”, 

pois os autores que compõem este fator, de uma forma geral, discorrem sobre temáticas que 

envolvem a teorias da firma (Cyert & March, 1963).  

 

Temas centrados na geração de ganhos econômicos (Winter e Nelson 1982), frente a uma 

temática da multiplicidade conceitual do desenvolvimento sustentável; busca pelo equilíbrio; 

interdependência; interdisciplinaridade; e entendimento da complexidade frente a temas 

administrativos e estratégico (Teece, Pisano & Shuen,1997) sobre competências das 

organizações como da  capacidade de aprendizagem, de empreender inovações gerenciais, 

novos modelos de gestão e da capacidade gerenciamento.  

 

No Fator 3, temas como escolhas estratégicas fazem parte de um processo de aprendizagem 

organizacional adaptado ao ambiente externo e situação de política interna, encorajando  

gestores e líderes a desempenharem papel estratégico (Fredrickson,1984) frente a um 

ambiente instável e desempenho da organização (Child, 1972).  

 

Tabela 4 - Análise Fatorial – Período 2000 à 2004 

 

Período 2000 A 2004 FATORES 

AUTORES FATOR 1 FATOR 2 FATOR 3 

 

Estratégias Verdes  
Sustentabilidade 
corporativa 
Gerenciamento 
estratégico  

RBV 
Teoria da firma 
Estratégias 
verdes 
 

Vantagem competitiva 
Estratégia 
Teoria escolhas 
estratégia 
 

Barney (1986) ,336 ,835 -,201 

Barney (1991) -,068 ,878 ,192 

Child (1972) -,351 ,348 ,689 

Cyert &  March (1963) -,231 ,716 ,103 

Duncan (1972) -,008 ,011 ,692 

Fredrickson (1984) ,050 ,055 ,868 

Gladwin, Kennelly &  Krause (1995) ,855 -,172 -,016 

Grant (1996) -,552 ,515 -,041 

Hart (1995) ,769 -,138 -,080 

Hart (1997) ,829 -,082 -,084 

Lippman (1982) -,336 ,518 ,125 
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March &  Simon (1958) ,409 -,437 ,527 

Winter &  Nelson (1982) -,458 ,634 ,035 

Porter (1980) -,168 -,024 ,482 

Porter &  Linde (1995) ,774 -,155 -,060 

Russo &  Fouts (1997) ,839 -,117 -,150 

Shrivastava (1995) ,774 -,155 -,060 

Starik &  Rands (1995) ,768 -,214 -,082 

Teece, Pisano &  Shuen (1997) -,484 ,679 -,056 

Wernerfelt (1984) -,339 ,302 -,177 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

 

4.3 Resultado da Análise no Período de 2005 à 2009 

 

 

A Tabela 5 apresenta a análise fatorial no período de 2005 à 2009. Temas anteriores retornam 

com uma visão mais abrangentes no Fator 1 que recursos externos de organizações (Pfeffer & 

Salancik, 1978) podem afetar o comportamento da organização (Hart & Ahuja, 1996) tática 

importante para qualquer empresa em gestão estratégica (Porter & Linde, 1995). Os autores 

concentrados neste fator de um modo bem generalista sugerem a utilização do ambiente 

externo para informar visão de longo prazo da empresa e para integrar a sustentabilidade aos 

modelos e estratégias de negócio.  

 

No Fator 2 temas novos emergem de forma generalista como aperfeiçoamento das operações 

enfocando questões ambientais (Bansal, 1991) como prevenção da poluição implementação 

de novas tecnologias ambientais, colaboração na cadeia de suprimentos para redução dos 

impactos ambientais (Buysse & Verbeke, 2003) orientação em busca da cadeia de 

suprimentos sustentável. 

No fator 3 argumentam que a estratégia socioambiental proativa (Sharma & Henriques, 2005)  

prevenção  a partir de uma combinação de recursos,  por meio da qual as firmas desenvolvem 

capacidades socioambientais. Desenvolvimento sustentável demanda das empresas a 

construção de capacitação dos funcionários (Sharma & Vredenburg, 1998) participação em 

projetos comunitários e ambientais, além das tarefas normais de proteção e conservação 

ambiental inerente as suas atividades. 
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Tabela 5 - Análise Fatorial – Período 2005 a 2009 

 

FATORES 

AUTORES  Fator 1 Fator 2 Fator 3 

 

- Respons.Social Corporativa 
- Competitividade Verde 
- Controle externo das organiz. 
- Gestão ambiental 
- Sustentab.corporativa 
- Desenv.  Sustentável/ RBV 

- Estratégia ambiental 
Sustentabilidde 
- Estratégia ambiental 
- Gestão ambiental  

RBV 
Stakeholder 
 

Aragon-Correa (1998) ,394 ,615 ,175 

Bansal &  Roth  (2000) ,490 ,396 -,225 

Bansal (2005) -,137 ,762 ,236 

Barney (1991) ,812 ,136 ,075 

Buysse &  Verbeke (2003) ,109 ,740 ,103 

Christmann (2000) ,286 ,335 -,186 

Gladwin, Kennelly &  Krause 

(1995) 

,789 ,072 ,087 

Hart (1995) ,134 ,571 -,236 

Hart &  Ahuja (1996) ,533 ,234 -,232 

Henriques &  Sadorsky (1999) ,037 ,900 ,063 

Klassen &  MClauglin (1996) ,774 ,110 ,020 

Klassen &  Whybark (1999) ,773 ,183 ,132 

Pfeffer &  Salancik (1978) ,872 ,085 ,112 

Porter &  Linde (1995) ,782 ,093 -,007 

Russo &  Fouts (1997) ,573 ,019 -,103 

Sharma &  Vredenburg (1998) ,449 -,126 ,810 

Sharma (2000) -,011 ,135 ,897 

Sharma &  Henriques (2005) -,134 ,111 ,875 

Waddock &  Graves (1997) ,843 -,030 -,010 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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4.4 Resultado da análise fatorial  no período de 2010 à 2014 

 

 

A Tabela 6 apresenta a análise fatorial no período de 2010 à 2014, no fator 1  as corporações 

devem administrar seus resultados (Molina-Azorin, Claver-Cortês, López-Gamero &Tari, 

2009) com foco nos dados econômicos acrescentando as análises sociais e ambientais nas suas 

atividades diárias. A gestão ambiental diz respeito à completa incorporação de objetivos e 

estratégias ambientais aos objetivos e estratégias mais amplos existentes na organização 

(Haden, Oyler e Humphreys (2009)  em parceria com boas práticas governamentais incorpora 

uma visão de negócios voltada às práticas em longo prazo.  

 

No Fator 2  a gestão dos negócios deve expressar o compromisso efetivo de todos os graus 

hierárquicos das organizações permanentemente e o compromisso de seus colaboradores deve 

exprimir a qualidade da inserção desta nova realidade na cultura organizacional. A efetiva 

prevenção da poluição requer intensivo envolvimento das pessoas (Hart & Milstein, 2003), 

bem como o desenvolvimento de capacidades no âmbito da melhoria contínua e gestão da 

qualidade ambiental, a empresa exerce papel importante na comunidade e suas ações podem 

mudar a realidade dessa comunidade. 

 

Observa-se no Fator 3 que temas como desenvolvimento empresarial sustentável e seus 

determinantes organizacionais, fatores baseados em recursos institucionais podem influenciar 

o desenvolvimento empresarial sustentável (Bansal, 1995). A escolha organizacional é 

limitada por uma variedade de pressões externas (Pfeffer; Salancik, 1978), os ambientes são 

coletivos e interconectados (Dimaggio & Powell, 1983; Pfeffer &  Salancik, 1978), e as 

organizações devem ser sensíveis às demandas e expectativas externas para sobreviverem 

(Pfeffer & Salancik, 1978).  

 

O Fator 4  apresenta temas como capacidades dinâmicas; "rotinas organizacionais e 

estratégicos” (Eisenhardt & Martin, 2000) pelo qual as empresas devem alcançar novas 

configurações de recursos integrando a visão baseada em recursos da empresa. A instabilidade 

do mercado força as empresas a buscarem novas estratégias de negócios. A evolução dessas 

capacidades dinâmicas dentro de uma empresa são únicos (McWilliams e Siegel 2001), 
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 vantagem competitiva não reside nas capacidades dinâmicas em si, mas sim nas 

configurações de recursos gerenciais na construção dessas capacidades dinâmicas.  

 

Tabela 6 -  Análise Fatorial - Período de 2010 à 2014 

Período 2010 A 2014 

Variância Explicada : 67,665% 

 FATORES  

AUTORES 1 2 3 4 

 

- RBV 
- Estrategia corp.  
ambiental                   
- Inovação Verde 
- Gestão ambiental 
- Analise variada de 
dados 
- Vantagem 
competitiva 

-Estratégia 
ambiental e  
Gestão  
Desempenho 
organizacional 
social  
 

-Ecodesign 
- Campos 
Organiz. 
- Stakeholder 
- Controle ext. 
das organiz. 
- Design  
Tecnologia 
limpa 

- Capabilities 
Modelo 
economico de 
crescimento 
Responsabilidade 
corporativo 
social  

Aiken, West &  Reno (1991) -,098 ,715 -,092 ,137 

Bansal &  Clelland (2004) -,234 ,792 ,297 ,139 

Bansal (2005) -,248 ,457 ,652 ,235 

Barney (1991) ,586 -,024 -,038 ,481 

Berry &  Rondinelli (1998) ,769 ,056 -,110 ,446 

Chen, Lai &  Wen (2006) ,881 -,080 -,172 ,071 

Chen (2008) ,880 -,159 -,184 ,142 

Chen  (2008b) ,899 -,075 -,165 ,003 

Christmann (2000) -,057 ,698 ,489 -,064 

Dimaggio &  Powell (1983) -,226 ,023 ,818 -,084 

Donaldson &  Preston (1995) ,737 ,018 -,181 ,498 

Dwyer (2009) ,899 -,075 -,165 ,003 

Eisenhardt &  Martin (2000) -,017 -,323 ,247 ,389 

Fornell &  Larcker (1981) ,857 -,164 -,221 ,122 

Freeman (1984) ,436 ,394 -,145 ,535 

Haden, Oyler &  Humphreys (2009) ,899 -,075 -,165 ,003 

Hair (1998) ,876 -,141 -,174 ,157 

Hart (1995) ,068 ,479 -,044 ,219 

Henriques &  Sadorsky (1999) ,047 ,539 -,029 ,413 

Hillman &  Keim (2001) -,023 ,284 -,144 ,796 

Jones (1995) ,430 ,324 -,141 ,652 

King &  Lenox (2000) -,273 ,613 ,178 -,050 

King &  Lenox (2002) -,138 ,749 ,273 -,050 

Klassen &  MClauglin (1996) -,033 ,827 ,012 ,012 

Klassen &  Whybark (1999) -,146 ,766 ,268 -,130 

Lee (2009) ,899 -,075 -,165 ,003 

Mcwilliams (2000) -,206 ,564 -,126 ,528 

McWilliams &  Siegel (2001) ,373 ,031 ,069 ,691 

McWilliams, Siegel&  Wright (2006) ,434 ,014 ,037 ,649 

Melnyk, Sroufe &  Calantone (2003) ,189 ,688 ,006 ,181 
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Mitchell, Agle &  Wood (1997) -,203 ,024 ,847 -,057 

Mitchell, Agle &  Wood (1997b) ,503 ,278 ,323 ,496 

Molina-Azorín, Claver-Cortés, López-

Gamero &  Tarí (2009) 

,886 -,022 -,170 -,016 

Montabon, Sroufe &  Narasimhan 

(2007) 

,039 ,666 ,477 -,209 

Oliver (1991) -,205 ,086 ,874 -,065 

Pfeffer &  Salancik (1978) -,207 ,097 ,837 ,021 

Porter (1990) -,110 ,024 ,379 ,017 

Porter (1985) ,838 ,038 -,180 ,224 

Russo &  Fouts (1997) ,028 ,595 ,051 ,312 

Sharma (2000) ,186 ,687 -,068 ,307 

Sharma &  Henriques (2005) ,084 ,607 ,002 ,435 

Suchman (1995) -,193 ,060 ,866 -,067 

Toffel&  Marshall (2004) -,220 ,735 ,023 -,115 

Waddock &  Graves (1997) -,236 ,578 -,123 ,454 

Wernerfelt (1984) ,112 ,128 -,013 ,832 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

 

 

4.5 Considerações Gerais Sobre as Análises 

 

As organizações vivem cada vez mais em ambientes dinâmicos, os estudos do processo de 

adaptação estratégica organizacional têm sido enfatizados como de fundamental importância 

pelos teóricos das organizações.  

Embora teóricos da estratégia organizacional como Andrews (1971), Child (1972) entre 

outros sugerem que, os gerentes organizacionais mudam suas estratégias para refletir as 

mudanças nas condições de seus ambientes, outros como Freeman (1984), Pfeffer e Salancik 

(1978), afirmaram que as organizações são restringidas na sua habilidade para adaptarem-se.  

A premissa básica da perspectiva da Dependência de Recursos é que as decisões são tomadas 

dentro das organizações, ou seja, dentro do contexto político interno das mesmas, e se 

relacionam com condições ambientais enfrentadas por elas. Nela o gerenciamento das 

relações externas é a chave para a sobrevivência organizacional, e é fortemente influenciada 

por essas forças (Aldrich; Pfeffer, 1976; Pfeffer; Salancik, 1978).  
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A perspectiva da escolha estratégica (Child, 1972) atribui às ações tomadas pelos membros 

organizacionais para adaptarem as organizações a um ambiente de resultados organizacionais. 

Para os autores Russo & Fouts (1997) a visão baseada em recursos tem um forte foco em 

desempenho como resultado. Aplicações anteriores da teoria baseada em recursos para a 

avaliação de políticas e estratégias ambientais, têm se concentrado na análise interna das 

empresas (Porter, 1991; Shrivastava, 1995a). No entanto, Hart (1995) ampliou a visão 

baseada em recursos da empresa para incluir as restrições impostas e as oportunidades 

oferecidas pelo ambiente.  

Para Teece, Pisano e Shuen (1997); Nelson, Winter (2000), consideram um conceito mais 

amplo, em que os recursos da firma são todos os ativos, capacidades, competências, processos 

organizacionais, atributos da firma, informação, conhecimento, e tudo mais que é controlado 

pela firma e que permite a ela conceber e implementar estratégias que aumentem sua 

eficiência e sua efetividade. 

Pela análise do estudo, é possível observar que a  RBV pode apresentar alto potencial 

explanatório abrindo diversas perspectivas de atuação estratégica da empresa individual. 

 

4.6  Discussão Sobre os Principais Artigos no Período 2010 à 2014 

 

 

 

Os 308 artigos selecionados inicialmente são referente aos longo de 20 anos no período de 

1994 à 2014. Desses, 90 artigos  foram publicados no perído de 2010-2014 o cálculo para 

realização do recorte foi de 735 autores X 0,90 (90%). O recorte a partir deste, considerou 

90% dos artigos com a margem de 661,50 autores citados, equivalente a 38 artigos que serviu 

como base essencial para avaliar a evolução dos temas e propor nossa agenda de pesquisa. 

  

A tabela 7 - apresenta os artigos mais referenciados no período entre 2010 -2014, que foram 

citados até 5  vezes, são considerados como os artigos mais relevantes no periodo: 
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Tabela 7 - Artigos mais referenciados entre 2010-2014. 

2010-2014 = 90 artigos 735 citações corte de 90% 

= 38 art. 661.5 citações 

Ano 

Cita

dos Titulo Autores Tema  Journal 

2010 72 Building Sustainable Hybrid 

Organizations 

Battilana, J., & Dorado, S. 

(2010).   

Sociologia 

Organizacional 

Microfinanças 

Academy Of 

Manag. 

Journal 

2010 59 

business models: a discovery driven 

approach McGrath, R. G. (2010).  Competitive advantage 

Long range 

planning 

2012 44 

what we know and don't know about 

corporate social responsibility: a review 
and research agenda 

Aguinis, H., & Glavas, A. 
(2012).   

RBT; Gestão ambiental; 

Estratégia 
organizacional;  

Journal of 
management 

2011 41 

competence exploration and exploitation 
in new product development the 

moderating effects of environmental 

dynamism and competitiveness 

Yang, T. T., & Li, C. R. 

(2011) 

Desempenho da firma;  

market orientation; firm 

Inovação estratégica;   

Manag. 

Decision 

2014 38 

new high-tech venturing as process of 

resource accumulation 

Lin, E., Lin, T. M., & Lin, B. 

W. (2010).  

Vantagem competitiva;  

dynamic capabilities;   

Management 

decision 

2010 36 how firms respond to being rated  
Chatterji, A. K., & Toffel, 
M. W. (2010). 

CSR; gestão ambiental; 
desempenho financeiro  

Strategic 
manag.journal 

2010 34 

imitative innovation strategies 
understanding resource management of 

competent followers 

Huang, J. Y., Chou, T. C., & 

Lee, G. G. (2010) 

Resource management; 
Innovation; Recursos da 

firma   

Management 

Decision 

2010 32 

adopting proactive environmental 

strategy: the influence of stakeholders  and 

firm size 

Darnall, N., Henriques, I., & 

Sadorsky, P. (2010) 

Desempenho financeiro; 

Organizações Verde 

Journal of 

management 

studies 

2012 28 

crowdsourcing as a solution to distant 

search 

Afuah, A., & Tucci, C. L. 

(2012).   

Vantagem competitive 

sustentável 

Academy of 

management 

review 

2011 23 

creating and capturing value: strategic 

corporate social responsibility, resource-
based theory, and sustainable competitive 

advantage 

McWilliams, A., & Siegel, 

D. S. (2010) 

Strategic CSR; RBV; 

RBT;  

Journal Of 

Management 

2012 20 

stakeholder pressure and environmental 

proactivity moderating effect of 

competitive advantage expectations 

Garcés-Ayerbe, C., Rivera-

Torres, P., & Murillo-Luna, 

J. L. (2012)  

RBV; Organizational 

Capabilities; Firm; 

Performance 

Management 

Decision 

2010 19 

voluntary agreements to improve 

environmental quality: symbolic and 

substantive cooperation 

Delmas, M. A., & Montes‐
Sancho, M. J. (2010) 

Teoria institucional; 

politicas estratégicas  

Strategic 

Management 

Journal 

2011 19 
internal and external antecedents of smes' 
innovation ambidexterity outcomes 

Chang, Y. Y., Hughes, M., & 
Hotho, S. (2011).  

Innovation, Internal 

structure; Environment; 
Desempenho da firma;  

Management 
Decision 

2010 17 

the role of performance measurement 

systems in strategy formulation processes 

Gimbert, X., Bisbe, J., & 

Mendoza, X. (2010). 

Balanced scorecard; 
information-systems; 

decision-making;  

Long range 

planning 

2011 13 

an ecological systems perspective on 

mentoring at work: a review and future 

prospects 

Chandler, D. E., Kram, K. 

E., & Yip, J. (2011).  

 network resources; job-

performance; program 

design 

Academy of 

management 

annals 

2012 12 

corporate governance and environmental 

performance: is there really a link? 

Walls, J. L., Berrone, P., & 

Phan, P. H. (2012).  

Social e financial 

performance; Teoria da 

firma; stakeholder;  

Strategic 

management 

journal 

2011 12 

green organizational identity: sources and 

consequence Chen, Y. S. (2011).  

Gerenc. Ambiental; 

stakeholder;  

Management 

Decision 

2010 11 
acquisitions and real options: the 
greenfield alternative 

Brouthers, K. D., & Dikova, 
D. (2010).  

CSR; Teoria stakeholder  
Joint Ventures;  

journal of 
manag.studies 

2011 11 

managing with iso systems: lessons from 

practice Boiral, O. (2011). 

TQM; – Desemp. 
ambiental; ISO 14001; 

ISO9000;  certification;   

long range 

planning 

2012 10 

enhance green purchase intentions the 

roles of green perceived value, perceived 

risk, and green trust 

Chen, Y. S., & Chang, C. H. 

(2012).   

Green purchase 

intention;  Confirança 

Verde; CSR  

management 

decision 
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2012 9 

How environmental uncertainty affects the 

link between business strategy and 

performance in smes evidence from china, 
turkey, and the usa 

Parnell, J. A., Lester, D. L., 

Long, Z., & Köseoglu, M. A. 
(2012).   

Business strategy; RBV; 
Desempenho da firma;  

management 
decision 

2011 9 

the informational contribution of social 
and environmental disclosures for 

investors 

Cormier, D., Ledoux, M. J., 

& Magnan, M. (2011).  

Gov. corporativa; 

Desemp.financeiro;  

strategic 

organization 

2011 8 

corporate social responsibility and 

innovation: a resource-based theory 

Gallego-Álvarez, I., Manuel 

Prado-Lorenzo, J., & García-

Sánchez, I. M. (2011). 

Responsabilidade 

Corporativa Social;  

capabilities  

management 

decision 

2010 7 

When necessity becomes a virtue: the 

effect of product market competition on 
corporate social responsibility 

Fernández‐Kranz, D., & 
Santaló, J. (2010).  

Desempenho financeiro; 
auto-regulação;   

Journal Of 

Economics & 

Managt 
Strategy 

2012 7 
CEO experience as micro-level origin of 
dynamic capabilities  

Rodenbach, M., & Brettel, 
M. (2012). 

Desempenho da firma; 
Marketing Capabilities; 

Management 
Decision 

2011 6 

Environ. consciousness and intellectual 

capital manag. (taiwan's industry) 

Huang, C. L., & Kung, F. H. 

(2011). 

Vantagem compet. 
RBV; Gerenciamento 

dos stakeholders  

management 

decision 

2010 6 

Why we should dare to manage growth 

responsibly Fleck, D. L. (2010). 

Business develop. 

Organizations; Estratégia 

integrada; 

Management 

Decision 

2013 6 

Managing legitimacy in complex and 

heterogeneous environments: sustainable 

development in a globalized world 

Scherer, A. G., Palazzo, G., 

& Seidl, D. (2013). 

Responsabilidade Social 

Corporativa; Research 

Agenda;  

Journal Of 

Management 

Studies 

2012 6 

Building a sustainable model of human 

energy in organizations: exploring the 
critical role of resources 

Quinn, R. W., Spreitzer, G. 
M., & Lam, C. F. (2012).   

Papel de desempenho; 

Recursos limitados;  
Média Gerencia;  

Academy Of 

Management 
Annals 

2012 6 

Environmental disclosure management: a 

constructivist case 

Silva da Rosa, F., Rolim 
Ensslin, S., Ensslin, L., & 

Joao Lunkes, R. (2012).  

Tomada de decisão; 

Gestão ambiental 

Manag. 

Decision 

2012 5 

re-examining green purchase behaviour 

and the green consumer profile: new 

evidences 

Akehurst, G., Afonso, C., & 

Martins Gonçalves, H. 

(2012). 

Green marketing; 

Responsabilidade Social 

corporativa; 

Manag. 

Decision 

2012 5 

origins of green innovations: the 

differences between proactive and reactive 

green innovations 

Chen, Y. S., Chang, C. H., & 

Wu, F. S. (2012). 

Organiz. E gestão 

ambiental; RBV; 

Manag.  

Decision 

2012 5 

the determinants of green intellectual 

capital 

Chang, C. H., & Chen, Y. S. 

(2012). 

(CSR); vantagem 

Sustentável Competitiva; 

Manag. 

Decision 

2011 5 

Strategic development processes during 

economic and financial crisis 

Kunc, M., & Bhandari, R. 

(2011) 

Gerenc estratégico; 

desemp. organizacional;  

Manag. 

Decision 

2011 5 
environment, manag. attitude, and 
organizational learning in alliances 

Srivastava, P., & Frankwick, 
G. L. (2011) Competição e evolução.  

Manag. 
Decision 

2010 5 

optimal decision making on urban renewal 

projects 

Juan, Y. K., Roper, K. O., 
Castro-Lacouture, D., & Ha 

Kim, J. (2010) 

Decision making; 
Econ. sustainability; 

Resource 

Manag. 

Decision 

2010 5 

Impact Of Environmental Regulations On 

Innovation And Performance In The Uk 

Industrial Sector  

Ramanathan, R., Black, A., 

Nath, P., & Muyldermans, L. 

(2010) 

Regulação ambiental; 

Inovação;  

Competitividade Verde  

Manag. 

Decision 

Fonte: elaborada pela autora 

 

A partir das informações da tabela acima pode dizer o seguinte: 

 

1) O artigo mais referenciado no período foi o artigo de 2010, “ Building Sustainable 

Hybrid Organizations: The Case Of Commercial microfinance org. Battilana, J., 

& Dorado, S. (2010), explora sobre o tipos de organizações híbridas (que combinam 

lógicas institucionais de forma sem precedentes) e sugerem que para ser sustentável 
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precisa desenvolver identidade organizacional comum e manter sua natureza, na 

ausência de um modelo "pronto -a-vestir " para lidar com as tensões entre as lógicas  

combinanadas. 

 

2) O segundo artigo mais referenciado também de 2010 (59 vezes citado) é intitulado 

“business models: a discovery driven approach” de McGrath, R. G. (2010).  O tema 

de modelo de negócios: Descoberta Crescimento impulsionado é sobre a condução do 

crescimento em face da incerteza.  

 

3) No terceiro artigo “what we know and don't know about corporate social 

responsibility: a review and research agenda” por Aguinis, H., & Glavas, A. (2012), 

os autores fazem uma revisão da literatura de responsabilidade social corporativa 

(CSR) com quadro teórico multinível e multidisciplinar que sintetiza e integra a 

literatura nos níveis institucionais, organizacionais e individuais de análise, políticas 

de RSE e os resultados de tais ações e políticas internas e externos. Oferecem uma 

agenda de pesquisa detalhada para o futuro, com base em uma perspectiva multinível 

que visa integrar diversos quadros teóricos, bem como desenvolver uma compreensão 

de mecanismos e microfundações de CSR com base em fundamentos de ações 

individuais e interações. Além disso fornece sugestões específicas sobre o projeto de 

pesquisa, medição e abordagens de dados de analítica que serão fundamentais no 

cumprimento da sua agenda de investigação proposta. 

 

 

4)  O quarto artigo mais citado foi o “competence exploration and exploitation in new 

product development the moderating effects of environmental dynamism and 

competitiveness”  Yang, T. T., & Li, C. R. (2011) abordada a ligação curvilínea entre 

a exploração competência e desempenho do novo produto foi moderado 

negativamente pelo dinamismo ambiental, mas moderado positivamente pela 

competitividade ambiental. O “link” para prospecção e exploração do desempenho 

surge mais complexa do que a pesquisa mostrou. Os resultados indicam a necessidade 

de consideração simultânea de dinamismo ambiental e competitividade como 

moderadores no discurso sobre os efeitos curvilíneos de exploração e aproveitamento 

no novo desempenho do produto. 

 



75 

 

4.7 Análise da Produção no Período de 20 Anos 

 

 

Os 308 artigos selecionados inicialmente são referente aos 20 anos do período de 1994 à 

2014. Desses, 90 artigos  foram publicados no perído de 2010-2014. O cálculo para realização 

do recorte foi de 735 autores X 0,90 (90%). O recorte a partir deste considerou 90% dos 

artigos com a margem de 661,50 autores citados, equivalente a 38 artigos que serviu como 

base essencial para avaliar a evolução dos temas e para auxiliar na construção de agenda de 

pesquisa.  

 

Na Figura 6 – temos os períodicos que mais apareceram na amostra dos 90 artigos publicados 

entre os anos de 2010-2014. 

 

Figura 6- Periódicos com maior número de artigos publicados encontrados na amostra entre 

2010 -2014. 

 

Fonte: elaborada pela autora 

 

Para a realização desta pesquisa foram selecionados 14 principais periódicos em 

administração, desses; o jornal que teve o maior número de artigos extraídos que  continham 

temas relevantes foi o Management Decision, totalizando 80 artigos  Em segundo aparece o 

Long Range Planning com 60 artigos escolhidos.  

 

O Jornal Long Range Planning (LRP) no recorte de 2010-2014 desponta como o principal 

jornal com temas relevantes utilizados nesta pesquisa. O LRP é um dos  principais periódicos 

0 5 10 15 20 25

ACADEMY OF MANAGEMENT ANNALS
ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL

ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW
JOURNAL OF ECONOMICS & MANAGEMENT…

JOURNAL OF MANAGEMENT
JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES

LONG RANGE PLANNING
MANAGEMENT DECISION

STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL
STRATEGIC ORGANIZATION

2010 -2014 



76 

 

internacionais para o campo da gestão estratégica com fator de impacto superior a 3,667. Os 

38 artigos serviram como base de comparação entre os  temas, para melhor comprrenção da 

sua evolução  e proposta de uma  agenda de pesquisa.  

 

 Os temas basicamente permeiam pelas esferas ecônomicas, sociais e ambientais, com visões 

organizacionais unindo teorias organizacionais à estratégias, inovação e  novas tecnologia aos 

processos e propoem uma maior engajamento ao ambiente externo de uma forma geral. A 

situação atual sugere uma visão mais competitiva e, sobretudo, responsável em relação à 

problemática socioambiental.  

 

Segundo Barbieri et al 2011, na sociedade atual, os valores ligados ao desenvolvimento 

sustentável e ao respeito às políticas ambientais têm sido institucionalizados em maior ou 

menor grau nos diversos países pela mídia, pelos movimentos sociais e ambientalistas, e pelos 

governos. Como resposta a essas pressões institucionais, surgem novos modelos 

organizacionais, vistos como os mais adequados para o novo ciclo que se inicia, como é o 

caso das organizações inovadoras sustentáveis.  Nesse sentindo, é crescente a preocupação da 

sociedade com a necessidade de se buscar equilíbrio entre esse desenvolvimento econômico e 

o meio ambiente (Gomes; Tortato, 2011). A seguir, apresenta-se gráfico elaborado à partir dos 

temas centrais nos artigos publicados no período.  

 

Figura 07 - Temas mais relevantes no período  de acordo com a pesquisa realizada. 

Fonte: elaborada pelo autor 
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O tema de maior destaque foi a CSR- Responsabilidade Social Corporativa, forma de gestão 

ética e transparente, com  seus públicos.  

Carroll (1991) organizou diferentes responsabilidades sociais como um modelo da pirâmide 

de quatro camadas  denominada:  pirâmide de responsabilidades. As quatro responsabilidades 

são: econômicos, legais, éticas e filantrópicas são as camadas da pirâmide.  A Figura 3 

apresenta Pirâmide de Carrol. 

 

Figura 8 - Pirâmide de Carrol (1991). 

 

Fonte: Carrol, 1991 

  

De acordo com Carroll e Buchholtz (2003), a pirâmide de responsabilidades deve ser visto 

como um todo e as diferentes partes não devem ser separados. Para ser rentável como uma 

empresa, minimizar custos e maximizar as vendas ou tomar decisões estratégicas sensíveis 

estão na base das responsabilidades econômicas, seu desempenho é exigido pela sociedade, 

bem como as responsabilidades legais da segunda camada.. Para os autores, as 

responsabilidades éticas não são necessárias, mas esperadas pela sociedade e as 

responsabilidades filantrópicas no topo da pirâmide visam melhorar a qualidade de vida 

para a sociedade, apoiar a comunidade, fornecer programas que voluntários são desejados e 

esperados pela sociedade. 
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4.8- Resultados Da Pesquisa 

 

 

 

O presente estudo através de um estudo bibliométrico, se propôs compreender a estrutura 

intelectual do campo de estudos de estratégia em sustentabilidade a partir de uma revisão de 

artigos publicados nos principais periódicos em Administração e Sustentabilidade, através de 

de estudo bibliométrico de citação e cocitação e de apresentar os principais temas, e de 

tendências. Além disso propôs também realização de estudos para auxiliar em uma agenda 

de pesquisa que considere a abordagem dos seguintes temas:  

 

• A) Início das discussões sobre a articulação entre estruturas teóricas em 

administração e economia com temas centrais em Teoria da Firma; Isomorfismo; - 

Resource and capabilitie;  “self-regulation; - Gerenciamento de Recursos e  

Desempenho da firma;  International Joint Ventures;- Economia Sustentável de 

recursos. 

 

• b) A discussão de como os sistemas institucionalizados de estratégia e inovação, tem 

contribuído para  Estratégia & Inovação; - Estratégia Organizacional; Vantagem 

competitiva; -Marketing Verde; -  Marketing  Orientation e Capabilities; 

 

• c) A expeculação sobre temas que envolvem a ação das organizações a  Sociologia 

Organizacional;- Estrutura Organizacional;  Organizational Capabilities; - 

Desempenho Organizacional;  Internal structure- board composition; -  network 

resources; - Média gerência; 

 
• d) E por fim, abordagem de temas em crescente discussão: Organizações Verdes; 

Cultura  Organizacional; Gestão Ambiental- Certificações – Padrões, RBV   CSR - 

Responsabilidade Social Corporativa; BSC - Balanced Score card; RBT; Teoria 

Stakeholder; Estratégia Social Corporativa Integrada 

 

Assim, espera-se que este  estudo  sirva como contribuição para aprofundar a discussão sobre 

os diferentes  temas e sub-temas conforme Figura 10, proposta nesta agenda de pesquisa. 
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Figura 9 -  Mapeamento temas e Sub-temas - Agenda de Pesquisa 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 A identificação e mapeamento dos subtemas nos resultados apresentados, apontam questões 

variadas sobre os mesmos temas e sua complexidade, sempre relacionados às vantagens 

competitivas e sua base intelectual  em sustentabilidade.  

 

O estudo auxilia para a construção de agenda de pesquisa e segue uma linha de pensamento 

que analisa a evolução dos temas: estratégia e sustentabilidade e de estudos que se propõem a 

compreender melhor as questões sobre sustentabilidade na sua relação da estratégia, são 

abordagens pretendidas e desenvolvidas nesta pesquisa e a estrutura apresentada que suporta o 

tema e auxiliar na orientação de pesquisas futuras serão discutidos como segue:  

 

 Trabalhos mais recentes que têm se dedicado à revisão da evolução da estratégica têm 

um ponto em comum: a emergência da RBV a partir da década de 1990, como 

abordagem predominante para explicação da vantagem competitiva. Ramos-Rodriguez 

e Ruiz-Navarro (2004) em seu estudo bibliométrico no Strategic Management Journal, 
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Perspective 

 

- Cultura  
Organizacional  

- Consciencia 
ambiental; 

 

- Organização 
Ambiental 

- desempenho 
ambiental 

- Gerenciamento 
Ambiental 

- Gestão Ambiental 

- Certificações - 
Padrões 

ISO 14000 

ISO 9001 

Total Quality 
Management 

Organizações 
Verdes 

 

- Sociologia 
Organizacional    

- Estrutura 
Organizacional 

- Organizational 
Capabilities;  

- Desempenho 
Organizacional 

- 

 Internal structure 

- board 
composition 

-  network 
resources 

 

- Média gerencia 

Organizations 

- Estratégia 
Organizacional 

- Política estratégica 

- Estratégia de 
negócios 

- Gerenciamento 
estratégico; 

- Business 
development;  

- Tomada de decisão 

- Competitividade 
Verde 

- Vantagem 
competitiva 

-Marketing Verde 

-  Marketing  
Orientation 

-    Marketing 
Capabilities 

Estratégia & 
Inovação 

- self-regulation  

- Gerenciamento de 
Recursos 

- Recursos da Firma 

- Desempenho da firma;  
financeiro e recursos;  

- Program design - 
International Joint 

Ventures; 

- Economia Sustentável de 
recursos 

- Teoria da Firma e  
Institucional 

- Agency Theory 

-Tecnologia da informação 

-Firm- information systems 

-Isomorfismo 

- Resource and capabilities 

Microfinancas 
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apontam a RBV como a abordagem teórica que passou a ser mais estudada em 

estratégia, o que tem sido confirmado por outros trabalhos em períodos mais 

estendidos  a exemplo de  Serra et al., (2012). 

 

 O trabalho de Barney (1991) teve um papel fundamental para o progresso da RBV, ao 

apresentar os princípios fundamentais da abordagem teórica, definindo de forma mais 

clara o que são recursos e argumentando o que é necessário para gerar vantagem 

competitiva sustentável precisam ser valiosos e raros, difíceis de imitar e de substituir 

(Barney, 1991). Explicando melhor, os recursos precisam ser Valiosos para explorar 

as oportunidades e/ou neutralizar as ameaças no ambiente competitivo; Raros por não 

estarem disponíveis aos concorrentes; Inimitáveis, pela proteção da ambigüidade 

causal e complexidade social ao dependerem de desenvolvimentos que são específicos 

da organização; e Não-substituíveis, por não existirem recursos idênticos que possam 

apresentar resultados semelhantes (Barney, 1991). 

 

 Na etapa seguinte a RBV evolui para incluir o conceito de capabilities, e delimitar a 

fronteira ou colaboração com outras abordagens teóricas: Amit e Schoemaker (1993) 

apresentou a diferença entre recursos e capabilities; Peteraf (1993) delineou as 

condições de vantagem competitiva a partir dos recursos; Miller e Shamsie (1996) 

testaram e mediram a ligação entre recursos e desempenho; Grant (1996) apresentou a 

knowledge-based view; Oliver (1997) argumentou da RBV em conjunto com a teoria 

institucional; Teece, Pisano e Shuen (1997) introduziram o conceito de dynamic 

capabilities.  

 

Como visto na Figura 9, a identificação e mapeamento dos subtemas nos resultados 

apresentados apontam questões variadas sobre os mesmos temas e sua complexidade, sempre 

relacionados às vantagens competitivas e sua base intelectual  em sustentabilidade.  

 

As contribuições do trabalho para  a prática, é que através do estudo bibliométrico, pôde-se 

compreender a estrutura intelectual nos campos de estratégia e sustentabilidade  e  com o 

auxilio da citação e cocitação pôde-se apresentar os principais autores sobre os temas, e de 

tendências nos estudos,  durante duas décadas,  o que poderá auxiliar em uma agenda de 

pesquisa futura considerando aabordagem dos resultados dos prinipais temas acima. 
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5. CONCLUSÕES  

 
 

No decorrer dessa pesquisa bibliométrica ficou evidente a importância de estudos 

relacionados aos temas explorados.  

 

A relevância de colocar à disposição em uma base que informe os trabalhos realizados, países 

publicados e sobre o número de autores, que existem em cada categoria de produtividade é 

uma facilidade  para muitos pesquisadores, contudo, a área mais importante da bibliometria é 

a análise de citações.  

 

A complexidade sobre os variados temas que apontaram questões variadas tendo sempre 

relação das bases competitivas e base intelectual em sustentabilidade e a identificação destes,  

apresentados no  mapeamento dos temas.  

 

Foram utilizadas publicações de periódicos internacionais relevantes, com análise de citação e 

co-citação, considerando o cruzamento de palavra-chaves, pré- estabelecidas, o que 

proporcionam uma filtragem satisfatória, indicando o tema central de cada publicação e como 

é abordado pela academia cientifica, o que proporcionou conceitos específicos para servir de 

auxilio para uma agenda de pesquisa. 

 

Aqui foram analisados períodos de 4 em 4 anos e observa-se a repetição de temas centrais e 

sub-temas, porém no último período analisado 2010-2014, a academia trouxe novos tópicos, 

voltados para marca da corporação  além de abordar novos subtemas e revisitar outras de 

antigas publicações. 

 

Se com a globalização e as novas tecnologias, todas as ações resultam reações imediatas, 

então consultas e estudos  cuidadosos são relevantes já que nosso tema central carrega 

consigo um leque de sub-temas que crescem constantemente. 

 

A preservação ambiental, social, corporativa, política e financeira entre outras dependem de 

estudos e teorias fundamentadas, e nesse contexto a pesquisa bibliométrica sinaliza como 

sendo a mais relevante opção.  
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Assim, espera-se que este  estudo  sirva como contribuição para aprofundar a discussão 

e a  relevância de colocar à disposição em uma base que informe os trabalhos realizados, 

países publicados e sobre o número de autores, que existem em cada categoria de 

produtividade é uma facilidade  para muitos pesquisadores, contudo, a área mais importante 

da bibliometria é a análise de citações e após a identificação e mapeamento dos subtemas nos 

resultados apresentados, apontaram questões variadas sobre os mesmos temas e sua 

complexidade, sempre relacionados às vantagens competitivas e sua base intelectual  em 

sustentabilidade.  

 

A evolução dos temas, alerta a transversalidade e a interdisciplinaridade o mesmo, a 

contribuição de rever conceitos e abordagens sob uma nova perspectiva, de responsabilidade 

social corporativa. Tema pouco considerado pelas empresas no ambiente competitivo 

tradicional (Hart & Milstein, 1999), mas que vem ganhando espaço cada vez mais nos dias 

atuais. 
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APÊNDICE 1 –  

 

 Mapeamento das palavras-chave proposta nos artigos que serviram de base para a escolha 

final das palavras-chaves utilizadas nesta pesquisa.   

 

    Palavras chave 

 # Frequência  Kw do ISI Web of Science 

1 58 Management 

2 58 Performance 

3 40 Firm 

4 30 Financial performance 

5 27 Strategy 

6 26 Industry 

7 25 Firm performance 

8 23 Resource-based view 

9 23 Competitive advantage 

10 20 Perspective 

11 18 Innovation 

12 17 Model 

13 16 Green 

14 16 Impact 

15 16 Organizations 

16 14 Capabilities 

17 12 Strategies 

18 11 Natural-environment 

19 10 Firms 

20 10 Knowledge 

21 10 Corporate social-responsibility 

22 10 Determinants 

23 9 Economic-performance 

24 9 Business 

25 9 Advantage 

26 8 Behavior 
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27 8 Sustainability 

28 8 Organizational performance 

29 8 Framework 

30 8 Choice 

31 8 Market 

32 7 Perspectives 

33 7 Social-responsibility 

34 7 Strategic management 

35 7 Responsibility 

36 7 Competition 

37 7 Environmental-management 

38 7 Profitability 

39 7 Environmental performance 

40 6 Sustained competitive advantage 

41 6 Pollution 

42 6 Evolution 

43 6 Markets 

44 6 Iso-14001 

45 6 Resources 

46 6 Stakeholder theory 

47 6 Corporate-strategy 

48 6 Environment 

49 6 Dynamics 

50 6 View 

51 6 Absorptive-capacity 

52 5 Corporate 

53 5 Perceived uncertainty 

54 5 Culture 

55 5 Market orientation 

56 5 Sustainable competitive advantage 

57 5 Competence 

58 5 Information 

59 5 Organizational environments 
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60 5 Social performance 

61 5 Empirical-examination 

62 5 Entry 

63 5 Organization 

64 5 Research-and-development 

65 5 Returns 

66 5 Decision-making 

67 5 Technology 

68 5 Mortality 

69 4 Risk 

70 4 Self-regulation 

71 4 Business performance 

72 4 Companies 

73 4 Reputation 

74 4 Board composition 

75 4 Organizational culture 

76 4 Models 

77 4 Entrepreneurship 

78 4 Competitiveness 

79 4 Implementation 

80 4 Environments 

81 4 Dimensions 

82 4 Legitimacy 

83 4 Stakeholder management 

84 4 High-velocity environments 

85 4 Sustainable development 

86 4 Product development 

87 4 Commitment 

88 4 Organizational-change 

89 3 Population ecology 

90 3 Assets 
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91 3 Agency 

92 3 Managers 

93 3 Technologies 

94 3 Exchange 

95 3 Cost 

96 3 Creation 

97 3 Diffusion 

98 3 Paradigm 

99 3 Knowledge transfer 

100 3 Corporate social performance 

101 3 Pay 

102 3 Resource-based theory 

103 3 Executives 

104 3 Stakeholders 

105 3 Governance 

106 3 Antecedents 

107 3 Compensation 

108 3 United-states 

109 3 Issues 

110 3 Systems 

111 3 Growth 

112 3 Inertia 

113 3 Isomorphism 

114 3 Top management teams 

115 3 Productivity 

116 3 Uncertainty 

117 3 Strategic management research 

118 3 Organizational ambidexterity 

119 3 Quality 

120 3 Institutional ownership 

121 3 Firm resources 

122 3 Values 

123 3 Certification 

124 3 Supply chain 

125 3 Salience 

126 3 Public-goods 

127 3 Dynamic capabilities 

128 2 Identity 

129 2 Satisfaction 
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130 2 Emerging economies 

131 2 Empirical-analysis 

132 2 Adoption 

133 2 Science 

134 2 Embeddedness 

135 2 Power 

136 2 Entry mode choice 

137 2 Imitation 

138 2 Empirical-test 

139 2 Investment decisions 

140 2 Intraorganizational power 

141 2 Orientation 

142 2 Policy 

143 2 Programs 

144 2 Future-directions 

145 2 Formal-structure 

146 2 Agency theory 

147 2 Punctuated equilibrium 

148 2 Industry matter 

149 2 Information-systems 

150 2 Alliances 

151 2 Product differentiation 

152 2 Heterogeneity 

153 2 Airline industry 

154 2 Political-economy 

155 2 Profits 

156 2 Agency costs 

157 2 Panel-data 

158 2 Industries 

159 2 Human-resource management 

160 2 International acquisitions 

161 2 Ownership 

162 2 Responses 

163 2 Upper echelons 

164 2 Relatedness 

165 2 Field 

166 2 Persistence 

167 2 Rent 

168 2 Integration 

169 2 Executive-compensation 

170 2 Experience 

171 2 Manufacturing firms 
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172 2 Strategic decision-processes 

173 2 Strategic change 

174 2 Cooperation 

175 2 Comprehensiveness 

176 2 Consensus 

177 2 Context 

178 2 Managerial perceptions 

179 2 Csr 

180 2 Linkages 

181 2 Data envelopment analysis 

182 2 Stakeholder orientation 

183 2 Management research 

184 2 Long-run 

185 2 Online trust 

186 2 Survival 

187 2 Centripetal forces 

188 2 Ceo pay 

189 2 Technological discontinuities 

190 2 Causal model 

191 2 Capacity 

192 2 Time 

193 2 Moderating role 

194 2 Multidivisional form 

195 2 Communication 

196 2 Munificence 

197 2 Business-unit 

198 2 Multinational-corporations 

199 2 Mergers 

200 2 Charitable contributions 

201 2 Task environments 

202 2 Small firms 

203 2 Diversification 

204 2 Disclosure 

205 2 Design 

206 2 Level 

207 2 Ecologically sustainable organizations 

208 2 Economic-organization 

209 2 Organizational mortality 

210 2 Drivers 

211 2 Share 

212 2 Decision 

213 2 Turnover 
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214 2 Density dependence 

215 1 Paper-industry 

216 1 Multinational-enterprise 

217 1 Politics 

218 1 Organizational memory 

219 1 Multilateral productivity comparisons 

220 1 Multilevel 

221 1 Work groups 

222 1 Voluntary disclosure 

223 1 Open-source software 

224 1 National culture 

225 1 Pages 

226 1 Multi-stakeholder initiatives 

227 1 Organizational legitimacy 

228 1 Organizational-structure 

229 1 Work systems 

230 1 Population 

231 1 Moderators 

232 1 Positive emotions 

233 1 Organizational-effectiveness 

234 1 Porter hypothesis 

235 1 Organizational responses 

236 1 Pollution reduction 

237 1 Organizational size 

238 1 Opportunities 

239 1 Vertical integration 

240 1 Organizational populations 

241 1 Virtual customer environments 

242 1 Perception 

243 1 Ownership structure 

244 1 Perceived organizational support 

245 1 Perceptions 

246 1 Networks 

247 1 Outcomes 

248 1 Niche-width 

249 1 Voluntary environmental agreements 

250 1 Norms 

251 1 Organizational citizenship behavior 

252 1 Path dependence 

253 1 Nonparametric approach 

254 1 Nonprofit organizations 

255 1 Overlooked role 
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256 1 Organizational context 

257 1 Pims-based analysis 

258 1 Negativity 

259 1 Net worth 

260 1 Place 

261 1 Organizational innovation 

262 1 Organization-environment 

263 1 Natural environmental-issues 

264 1 Organizational identity 

265 1 Network resources 

266 1 Organizational capabilities 

267 1 Work 

268 1 Philanthropy 

269 1 Network 

270 1 Open source software 

271 1 Socioemotional wealth 

272 1 Special-issue 

273 1 Spillovers 

274 1 Socially responsible firm 

275 1 Social-responsibility disclosure 

276 1 Social-structure 

277 1 Stakeholder status 

278 1 Transaction cost influences 

279 1 Standards 

280 1 Start-up 

281 1 Trust 

282 1 Transaction costs 

283 1 Standard 

284 1 Socially conscious consumer 

285 1 Shareholder value 

286 1 Small business 

287 1 Smes 

288 1 Services 

289 1 Share businesses 

290 1 Shareholder activism 

291 1 Snow 

292 1 Social-issues 

293 1 Typology 

294 1 Socialization 

295 1 Social desirability 

296 1 Social identity 

297 1 Social information 
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298 1 Stock 

299 1 Tacit knowledge 

300 1 Taiwan 

301 1 Takeover 

302 1 Top managers 

303 1 Switching costs 

304 1 Taxonomy 

305 1 Technology adoption 

306 1 Technology strategy 

307 1 Technology ventures 

308 1 Technical change 

309 1 Technological innovation 

310 1 Technological-innovation 

311 1 Total quality management 

312 1 Strategic flexibility 

313 1 Strategic group members 

314 1 Transaction cost economics 

315 1 Stock-market 

316 1 Strategic alliances 

317 1 Strategic decision-making 

318 1 Transaction cost 

319 1 Supervisors willingness 

320 1 Supply chain management 

321 1 Trade-off 

322 1 Strategy formulation 

323 1 Strategy implementation 

324 1 Successful product innovation 

325 1 Service quality 

326 1 Progress functions 

327 1 Proteges perspective 

328 1 Qualitative research 

329 1 Program 

330 1 Program design 

331 1 Venture performance 

332 1 Quality management 

333 1 Validity 

334 1 Rates 

335 1 Rationality 

336 1 Radical change 

337 1 Valley law firms 

338 1 Radical innovation 

339 1 Ventures 
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340 1 Price-discrimination 

341 1 Private provision 

342 1 Procedural justice 

343 1 Vertical differentiation 

344 1 Price 

345 1 Price-competition 

346 1 Procedural rationality 

347 1 Product modularity 

348 1 Product performance 

349 1 Products 

350 1 Producers 

351 1 Product 

352 1 Product innovation 

353 1 Reciprocity 

354 1 Role performance 

355 1 Safety management 

356 1 Scope 

357 1 Risks 

358 1 Risk-taking 

359 1 Rivalry 

360 1 Search activities 

361 1 Self-control 

362 1 Selling issues 

363 1 Service 

364 1 Selection 

365 1 Selection bias 

366 1 Selective perception 

367 1 Undesirable outputs 

368 1 Vacation relief 

369 1 Research agenda 

370 1 Resource 

371 1 Region 

372 1 Renewal 

373 1 Rents 

374 1 Resource-based perspective 

375 1 Responsible care 

376 1 Restaurant hygiene 

377 1 Right-to-know 

378 1 User communities 

379 1 Us brewing industry 

380 1 Unit 

381 1 Customer retention 
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382 1 Customer orientation 

383 1 Decision-processes 

384 1 Data analytic trends 

385 1 Credit ratings 

386 1 Covariance-structures 

387 1 Customer 

388 1 Cross-validation 

389 1 Developmental relationships 

390 1 Deterrence 

391 1 Dialectical inquiry 

392 1 Devils advocacy 

393 1 Density-dependence 

394 1 Density 

395 1 Determinism 

396 1 Dependence 

397 1 Corporate boards 

398 1 Core competence 

399 1 Corporate environmental strategies 

400 1 Corporate diversification 

401 1 Convergence 

402 1 Contingency-model 

403 1 Coproduction 

404 1 Coordination 

405 1 Corporate-behavior 

406 1 Corporate sustainability 

407 1 Count data 

408 1 Corporations 

409 1 Corporate governance 

410 1 Corporate environmentalism 

411 1 Corporate political strategy 

412 1 Corporate performance 

413 1 Emergent 

414 1 Emergence 

415 1 Enterprise 

416 1 Emerging markets 

417 1 Economy 

418 1 Economies 

419 1 Electric utility industry 

420 1 Ego-depletion 

421 1 Environmental concern 

422 1 Environmental commitment 

423 1 Environmental jolts 
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424 1 Environmental dynamism 

425 1 Entropy measure 

426 1 Entrepreneurial firms 

427 1 Environmental awareness 

428 1 Entry order 

429 1 Diversity 

430 1 Diversification strategy 

431 1 Dutch daily newspapers 

432 1 Drug discovery 

433 1 Disclosures 

434 1 Differentiation 

435 1 Disk-drive industry 

436 1 Discrete choice models 

437 1 E-commerce 

438 1 Ecological research 

439 1 Economic-development 

440 1 Econometric-models 

441 1 Earnings 

442 1 Dynamic theory 

443 1 Eco-efficiency analysis 

444 1 Eco-efficiency 

445 1 Bottom-line 

446 1 Belief structures 

447 1 Boundaryless career 

448 1 Boundary objects 

449 1 Balanced scorecard 

450 1 Automobile-industry 

451 1 Behaviors 

452 1 Bandwagons 

453 1 Business strategies 

454 1 Business school 

455 1 Bypass-surgery 

456 1 Buyer-seller relationships 

457 1 Business groups 

458 1 Brands 

459 1 Business processes 

460 1 Business organizations 

461 1 Adaptation 
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462 1 Actors 

463 1 American automobile-industry 

464 1 Age-dependence 

465 1 1st-mover advantages 

466 1 1990s 

467 1 Accumulation 

468 1 Accountability 

469 1 Assumptions 

470 1 Asset stock accumulation 

471 1 Attitudes 

472 1 Assurance 

473 1 Appropriability 

474 1 Analyst behavior 

475 1 Architectural innovation 

476 1 Archetypes 

477 1 Community enterprise 

478 1 Community 

479 1 Competitive environment 

480 1 Competing logics 

481 1 Choices 

482 1 Chinese 

483 1 Climate-change 

484 1 Citizenship 

485 1 Consumer 

486 1 Construction 

487 1 Contingency 

488 1 Consumer perceptions 

489 1 Conflict 

490 1 Configurations 

491 1 Consequences 

492 1 Conglomerate merger 

493 1 Cash flow sensitivities 

494 1 Career success 

495 1 Centrality 

496 1 Causal ambiguity 

497 1 Capital disclosure 

498 1 Capability 

499 1 Care 

500 1 Capital-market 

501 1 Chemical-industry 

502 1 Charity 
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503 1 China 

504 1 Chemical-processing industries 

505 1 Ceos 

506 1 Ceo duality 

507 1 Chaos 

508 1 Change agents 

509 1 Job attitudes 

510 1 Issue 

511 1 Job-performance 

512 1 Job burnout 

513 1 Investments 

514 1 Interorganizational dependence 

515 1 Iso-9000 certification 

516 1 Iso-9000 

517 1 Leadership 

518 1 Land-use 

519 1 Life 

520 1 Legitimation 

521 1 Joint ventures 

522 1 Joint venture 

523 1 Knowledge creation 

524 1 Know-how 

525 1 Intangible resources 

526 1 Institutions 

527 1 Interests 

528 1 Integrated strategy 

529 1 Institutional theory 

530 1 Institutional structure 

531 1 Institutionalism 

532 1 Institutional transitions 

533 1 International-business research 

534 1 International strategic alliances 

535 1 International-trade 

536 1 International-law 

537 1 Internal finance 

538 1 Interlocking directorates 
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539 1 International joint ventures 

540 1 International entry 

541 1 Marketing strategy 

542 1 Marketing capabilities 

543 1 Measurement error 

544 1 Market-structure 

545 1 Market pioneer advantages 

546 1 Market imperfections 

547 1 Market value 

548 1 Market share 

549 1 Minimum quality standards 

550 1 Miles 

551 1 Mode choice 

552 1 Mobility barriers 

553 1 Medium-sized enterprises 

554 1 Mechanisms 

555 1 Middle managers 

556 1 Middle management involvement 

557 1 Local search 

558 1 Liquidity constraints 

559 1 Logic 

560 1 Location 

561 1 Limits 

562 1 Limited resource 

563 1 Linking 

564 1 Link 

565 1 Manufacturing-industries 

566 1 Manufacturing facilities 

567 1 Market equilibrium 

568 1 Market categories 

569 1 Management standards 

570 1 Loosely coupled systems 

571 1 Manhattan hotel industry 

572 1 Management systems 

573 1 Flexibility 

574 1 Fixed costs 

575 1 Foreign entry 

576 1 Foreign acquisitions 

577 1 Feature film industry 
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578 1 Favorite places 

579 1 Fit 

580 1 Firm boundaries 

581 1 Global sourcing strategy 

582 1 Gender-differences 

583 1 Goods industries 

584 1 Goods 

585 1 Forms 

586 1 Form 

587 1 Future 

588 1 Formulation 

589 1 Ethical leadership 

590 1 Environmental-protection 

591 1 European firms 

592 1 Ethics 

593 1 Environmental strategy 

594 1 Environmental standards 

595 1 Environmental-management systems 

596 1 Environmental uncertainty 

597 1 Failure 

598 1 Exploration 

599 1 Fashion 

600 1 Family-controlled firms 

601 1 Exchange relations 

602 1 Event 

603 1 Exploitation 

604 1 Experience curve 

605 1 Information disclosure 

606 1 Industry self-regulation 

607 1 Information-technology 

608 1 Information technology 

609 1 Impure altruism 

610 1 Improvement 

611 1 Industrial-product businesses 

612 1 Incentives 

613 1 Institutional entrepreneurship 

614 1 Institutional constraints 

615 1 Institutional perspective 

616 1 Institutional investors 

617 1 Innovation performance 

618 1 Innovation diffusion 
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619 1 Institutional change 

620 1 Innovations 

621 1 Health 

622 1 Guest editors introduction 

623 1 Hierarchies 

624 1 Health maintenance organizations 

625 1 Group affiliation 

626 1 Green management matters 

627 1 Growth options 

628 1 Groupthink 

629 1 Identification 

630 1 Hyperturbulence 

631 1 Impression management 

632 1 Image 

633 1 Hong-kong 

634 1 Higher-education 

635 1 Hypercompetition 

636 1 Human-rights 
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