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A responsabilidade socioambiental como estratégia 

As motivações estratégicas no setor de alimentos do Brasil 

 

RESUMO 

Nos últimos anos, a preocupação com a temática sustentabilidade tem sido discutida no 

mundo. Isto tem influenciado a criação de políticas ambientais, assim como a percepção dos 

principais stakeholders para novas demandas, interferindo nas elaborações de estratégias e 

políticas internas e externas das organizações. Por esse motivo, as corporações têm direcionado 

atenção às externalidades que suas atividades socioambientais podem causar; as questões 

ambientais, além disso, podem afetar diferentes áreas de operação da empresa, desde a compra 

da matéria prima até o descarte de resíduos. A Responsabilidade Socioambiental utilizada como 

estratégia pode levar ao alcance de resultados positivos. Contudo, observa-se que essas 

estratégias são consequências de fatores antecedentes condicionados às características do setor 

atuante das corporações. O presente artigo tem como objetivo investigar as motivações e 

consequências do uso da Responsabilidade Socioambiental como estratégia no setor de 

alimentos e bebidas brasileiro, os dados foram obtidos por meio de questionários aplicados na 

Super Rio ExpoFood 2018 e utilizado a Análise Fatorial Exploratória para análise dos dados. 

Os resultados apresentaram relações entre os fatores, com destaque a alta administração como 

principal stakeholder interno e orientador das estratégias e alta influência dos externos, pressão 

do público, reagindo através da accountability e melhoria tecnológica. 
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alimentício brasileiro. 

 

Socio-environmental responsibility as a strategy 

The strategic motivations in the Brazilian food sector 

 

ABSTRACT 

In recent years, concern about the sustainability theme has been discussed in the world, 

this has influenced the creation of environmental policies, as well as the perception of key 

stakeholders to new demands, interfering in the elaboration of internal and external strategies 

and policies of organizations. For this reason, corporations directed attention to the externalities 

that their social and environmental activities can cause; environmental issues can also affect 

different areas of operation of the company, from the purchase of the raw material to the 

disposal of waste. The Social-Environmental Responsibility used as strategy can lead to the 

achievement of positive results, however, it is observed that these strategies are consequences 

of antecedent factors conditioned to the characteristics of the sector of the corporations. This 

article aims to investigate the motivations and consequences of the use of Socio-environmental 

Responsibility as a strategy in the Brazilian food sector, the data were taken from the Super Rio 

ExpoFood 2018 and the Exploratory Factor Analysis was used to analyse the data. The results 

showed relationships among the factors, with emphasis on top management as the main internal 

stakeholder and guiding strategies and high external influence, public pressure, reacting through 

accountability and technological improvement. 

 

Key-words: Corporate strategy, Social-environmental Responsibility; Brazilian food 

sector. 

  



1 Introdução 

As corporações estão prestando mais atenção ao impacto ambiental de suas atividades, 

pois acionistas, clientes e formuladores de políticas estão exigindo desempenho socioambiental 

mais limpos. Inúmeros fatores podem influenciar a percepção gerencial sobre a importância dos 

problemas socioambientais enfrentados por suas empresas, desde pressões externas, como 

legislação e interesse do consumidor, assim como oportunidade de mercado conseguinte a 

preocupações socioambientais, esses fatores têm forte influência para as empresas adotarem as 

questões ambientais ao planejamento estratégico. Esse podendo ocorrer em diferentes níveis 

estratégicos, de acordo com a visão e percepção da alta gerência para as questões 

socioambientais e as influências de stakeholders (Aguilera, Rupp, Williams, & Ganapathi, 

2007; Dunfee, 2008; Moon & Vogel, 2008). 

As empresas formulam deliberadamente suas estratégias, quando percebem 

oportunidades ou riscos significativos e que ao modelarem suas estratégias, indicam que 

percebem os riscos e oportunidades correntes, mas apesar dessa formulação deliberada de 

práticas em responsabilidade socioambiental (RSA) não significa que as empresas estejam 

buscando serem mais responsáveis, sendo as iniciativas advindas de outros antecedentes, como 

pressões legislativas (Frynas, 2012; Husted & Allen, 2007). 

As questões socioambientais afetam diferentes áreas de operação de uma empresa, afeta 

desde o processo de fabricação, aquisição de matérias primas, uso de energia até ao 

desenvolvimento e descarte de resíduos, ou seja, impactam na gestão não apenas corporativa, 

mas de toda a cadeia de suprimentos (Millington, 2008) e dos diversos relacionamentos com os 

stakeholders (Dunfee, 2008). Por isso, as empresas precisam agir de maneira coerente e 

orientada quanto a essas práticas e políticas de RSA e, além de identificar, saber escolher quem 

são os stakeholders importantes para cada ambiente específico corporativo (Mcvea & Freeman, 

2005), dependendo das condições e influências do tipo de indústria, político, cultural, social e 

econômico (Banerjee, Iyer, & Kashyap, 2003; I. Freeman & Hasnaoui, 2011). 

De acordo com esse contexto, a compreensão das motivações estratégicas das empresas 

torna-se decisivos para o sucesso das mesmas e identificar quais são os principais 

condicionantes que influenciam na elaboração das estratégias empresariais em busca de 

resultados e mitigação de riscos. Por isso, o presente trabalho buscará identificar as dimensões 

de influência mais relevantes da formulação de estratégias dentro do setor alimentício 

brasileiro, este possuindo grande importância para o mercado e de serem muito visados quanto 

a necessidade de seguir normas de qualidade e ética. 

Os tópicos a seguir contam com a discussão, abordando sobre o tema de RSA, a teoria 

de stakeholders e o modelo conceitual utilizado com contextualização do tipo de indústria e 

aplicabilidade de modelos científicos; metodologia, da razão pela qual foi escolhia AFE para 

análise dos dados; resultados, após aplicarmos a AFE iremos apresentar os mesmos para, por 

fim, realizarmos a interpretação e análise; e a conclusão, revisando o objetivo, considerações 

finais e sequências de trabalho. 

2 Referencial Teórico 

2.1 Responsabilidade socioambiental 

Friedman (1970) em um dos argumentos mais discutidos sobre responsabilidade, alega 

que a única responsabilidade social dos negócios é usar os seus recursos e se empenhar em 

atividades que visem a destinação de aumento dos lucros, desde que tais atividades não se 

utilizem de fraudes, sendo uma competição livre e aberta, então um negócio está sendo 

responsável social quando esse aumenta sua riqueza, ao fazer tanto dinheiro quanto possível 

para os acionistas. Contudo, o tema recebeu novas visões e o desenrolar do mesmo ganhou 

novas implicações, sobre quais seriam as responsabilidades das empresas, seus impactos na 



sociedade e no meio ambiente e quem são os que se importam e influenciam a empresa a agir 

de tal forma, isto é, responsavelmente (Carroll, 2008; Mazurkiewicz, 2004; Vieira, Sausen, & 

Hermes, 2015). 

Wood (1991) expõe a ideia que negócios e sociedade não são entidades distintas, essas 

estão ligadas no conjunto, e que a sociedade possui certas expectativas de comportamentos e 

resultados apropriados dos negócios, estendendo para a forma como os negócios contribuem 

para a sociedade, além do foco único em maximização de lucro (McWilliams, 2015), também, 

os impactos que os negócios causam ao meio ambiente e esse restringe aqueles (Mazurkiewicz, 

2004). Com isso, determinamos o conceito como Responsabilidade Socioambiental (RSA), de 

que os temas social e ambiental se mesclam no discurso de responsabilidade das corporações 

(Carrieri, Silva, & Pimentel, 2009). Descreveremos, sucintamente, a RSA para sua abordagem 

no trabalho e sua instrumentalização, o uso estratégico. 

O modelo conceitual tridimensional e a pirâmide de responsabilidade social corporativa 

(RSC, para o momento), desenvolvida por Carroll (1979, 1991), divide as obrigações que as 

empresas possuem e as categoriza de acordo com a importância em uma estrutura de pirâmide, 

em ordem da base para o topo, as responsabilidades econômicas, legais, éticas e discricionárias. 

Contudo, tal ordem não é estática, altera-se dependendo do local, como demonstrado por Visser 

(2006, 2008), o mesmo modelo piramidal de RSC aplicado em países em desenvolvimento, 

apresenta visões, percepções e características distintas do apresentado por Carroll, sendo esse 

uma representação dos países desenvolvidos, mais precisamente, o contexto norte-americano. 

A ordem das responsabilidades é, da base para o topo, econômica, discricionárias, legais e 

éticas, e algumas características que representam são que as ações em determinados locais 

tendem a serem menos formalizadas, associada a filantropia e caridade, além de trazer e tratar 

muitas questões de RSC na forma de dilema ou trade-off. 

Com o desenvolvimento do conceito, a questão de responsabilidade social tem sido 

interligada com outros fatores, os quais, a partir desses, é que se origina a responsabilidade 

(Carroll, 1999; I. Freeman & Hasnaoui, 2011). Como Matten & Moon (2008) descrevem, a 

RSC reflete os imperativos sociais e as consequências sociais do sucesso dos negócios e 

consiste em políticas e práticas claramente articuladas e comunicadas das corporações que 

refletem a responsabilidade como parte do bem social maior. Além disso, o fato de ser ou não 

ser responsável social, no caso das empresas, depende de fatores contextuais em que estão 

inseridas e das interpretações dos elementos político, cultural e social do respectivo país ou 

região (Gjølberg, 2009; Jamali & Karam, 2016; Matten & Moon, 2008; Preuss, Barkemeyer, & 

Glavas, 2016) e das condições da própria empresa em ser possível o desenvolvimento de 

melhores práticas (Brammer, Hoejmose, & Marchant, 2012; Vives, 2006). 

A questão instrumental, tomaremos de seu uso estratégico, i.e.,  que são ações que as 

empresas tomam em nome da RSA que possuem como objetivo o aumento de seu valor de 

mercado, denominando como strategic CSR, por Baron (2001). Também, as adoções em 

políticas e práticas de RSA podem se diferir na motivação, além de estratégico, em coercitivo, 

imposto por norma ou pressão pública ou ativismo, e voluntário, através de ações filantrópicas 

com o simples atendimento de uma questão social ou ambiental (Baron, 2007). 

O uso estratégico  

Porém, não é apenas colocar em ação uma prática ou política de RSA simplesmente pela 

expectativa de retornos futuros. Tais práticas levam a maiores custos, resultando em maiores 

preços para os produtos (Mcwilliams & Siegel, 2001). Além disso, pode ser considerada que 

qualquer forma de RSA discricionária representa uma transferência de riqueza dos acionistas 

para a sociedade (Husted & Salazar, 2006; Windsor, 2006). Husted & Salazar (2006) 

demonstram que as empresas utilizam de seus recursos em RSA até o ponto em que a curva de 

custo social intercepta a curva de benefício social e, usando os retornos dos stakeholders para 

a empresa como uma proxy para todo benefício social, as práticas e políticas atraem maiores 



salários, ou mais empregados comprometidos e competentes, ou um custo de capital menor 

como resultado dos efeitos da reputação de seus gastos em RSA, então torna-se uma 

justificativa para o investimento social e ambiental. 

O uso estratégico da RSA traz a premissa de direcionamento dos recursos necessários 

que resultarão em benefícios para a empresa, em questão de vantagem competitiva ou melhorias 

de práticas internas e menores custos, ou evitar malefícios e riscos, como boicotes, 

descumprimento de legislação e multas. Ou seja, deve haver convergência de interesses social 

e econômicos para que tais práticas sejam sustentáveis, tanto para a sociedade quanto para as 

empresas, dentro de um contexto possível de atuação (Porter & Kramer, 2002). 

Por fim, adicionaremos uma observação e uma crítica quanto à RSA. Van Oosterhout 

& Heugens (2008) inferem que é, na melhor das hipóteses, um conceito epifenômeno, um 

produto acidental de um processo sobre o qual não tem efeitos próprios, i.e., um subproduto 

dependente de fenômeno anterior. Além, ter o cuidado com a simples utilização da abordagem 

estratégica da RSA em detrimento de outras abordagens (Faria & Sauerbronn, 2008), buscando 

preencher essa lacuna através do uso de modelos, i.e., ser consciente quanto aos limites da 

utilidade das abordagens e seus campos, sem exaltar ou denegrir, mas ser crítico. 

2.2 Teoria de stakeholders 

Como o tema de RSA tem sido apresentado com um que não se pode ser separado do 

contexto ao qual está inserido, por ser considerado um epifenômeno, assim, também relaciona-

se a outras teorias e visões com o intuito de compreender e contextualizar as intenções dessas 

práticas, e umas das teorias mais relacionadas é a de stakeholders (Frynas & Yamahaki, 2016; 

Mellahi, Frynas, Sun, & Siegel, 2016). Freeman & McVea (2001) argumentam que a análise  

da abordagem de stakeholder em gestão estratégica foi ampliada pela literatura de RSA ao 

construir relacionamentos com os grupos interessados (stakeholders) que tanto podem se 

beneficiar pela relação, quanto para aqueles que podem ser ameaçados, com isso a abordagem 

de stakeholder enfatiza um gerenciamento ativo nos ambientes do negócio, relacionamentos e 

na promoção de interesses compartilhados, em uma gestão estratégica integrada. 

Para definição sucinta, Freeman (2004) define stakeholder como qualquer grupo ou 

indivíduo que afeta ou é afetado pelo alcance dos objetivos organizacionais. A centralidade da 

teoria é identificar e dar atenção aos interesses e bem-estar daqueles que podem ajudar ou 

atrapalhar a realização dos objetivos da organização, precisamente, é oferecer atenção a alguns 

não-acionistas para proteger os objetivos prudenciais e instrumentais da maximização da 

riqueza dos acionistas (Phillips, Freeman, & Wicks, 2003). 

Para atender os interesses que influenciam os objetivos da organização é necessário 

comunicar que os padrões exigidos pelos stakeholders estão sendo atendidos, então, faz-se 

necessário publicar relatórios das práticas corporativas demonstrando a inclusão da atenção 

social e ambiental nas operações dos negócios de acordo com as interações importantes com 

stakeholders (Pérez, 2015), fazendo uso de relatórios de RSA. 

Pérez (2015) expõe que a interação da empresa é um valioso ativo para a construção de 

reputação com os seus stakeholders mais significativos e deve ser protegido e desenvolvido. 

Um aspecto chave a esse respeito é a percepção que o público estratégico tem sobre as 

iniciativas e resultados em RSA que vão de encontro com as expectativas e valores social e 

ambiental do negócio, ou seja, os interesses dos principais stakeholders devem ser integrados 

de acordo com os valores, competências e propósitos da empresa, além de seus relacionamentos 

serem gerenciados de maneira coerente e estratégica (R. E. Freeman & McVea, 2001). Porém, 

as empresas não devem identificar aleatoriamente qualquer um como stakeholder, ou 

considerar todos como importante. Ao invés disso, a empresa deveria agir sobre as bases de 

seus próprios valores, ligado com uma avaliação de suas próprias competências para direcionar 

seus investimentos em questões socioambientais e serem correspondentes com seus valores de 

maneira transparente e pública (Dunfee, 2008). 



Dunfee (2008) apresenta mais sobre o uso dessa relação de stakeholders para tomadas 

de decisões estratégicas na alocação dos recursos da empresa. Para isso, a gestão sobre questões 

de RSA está mais evidente para certos grupos e setores aos quais suas atividades impactam o 

ambiente diretamente ao seu redor. Como por outro lado, Millington (2008) aborda essa visão 

dos stakeholders dentro do gerenciamento da cadeia de suprimentos empresarial e a influência 

de múltiplos interesses conduz a atenção às questões éticas e sociais dentro da cadeia e como o 

seu desempenho é afetado (Beamon, 2005; Maloni & Brown, 2006). 

Por fim, a visão sob a teoria de stakeholders serve como esquemas gerais para a análise 

e avaliação das conexões e influências que a empresa possui em seu ambiente, i.e., tal não 

oferece soluções definitivas para o problema de alocação e decisão sobre os recursos e 

estratégias da empresa, mas é uma orientação geral inicial empresa deve atender e realizar a 

integração coerente das competências da própria empresa, conclui Dunfee (2008). Em 

acréscimo, deve-se reconhecer as limitações da teoria e que essa não irá fornecer uma 

orientação externa concreta, contudo, irá fornecer a compreensão das circunstâncias em um 

primeiro momento de uma decisão, resultando novas circunstâncias depois, estas sendo o novo 

conjunto para a próxima decisão e assim por diante (Phillips et al., 2003). 

2.3 Modelo de Banerjee et al. e o tipo da indústria 

O modelo conceitual de Banerjee, Iyer, & Kashyap (2003) traz como premissa os 

antecedentes e as influências do corporate environmentalism – ambientalismo corporativo – 

dentro do tipo industrial – industry type, definido pelos autores – em que as empresas que são 

impactadas por pressões sobre questões ambientais precisam ser mais proativas na resposta ou 

reações a essas pressões (Banerjee, 2001). Para a elaboração do modelo teórico, relacionaram 

a teoria de stakeholder com um framework político-econômico, esse com o objetivo de 

contextualizar cada antecedente que conduz a uma ação empresarial. 

O modelo é elaborado conforme as dimensões do framework político-econômico, tais 

sendo as dimensões políticas e econômicas aos ambientes interno e externo da empresa. Para a 

dimensão política externa foram determinadas as forças reguladoras e a preocupação pública; 

para a política interna, a alta administração como responsável pela moderação e coordenação 

das ações; a dimensão econômica externa caracterizada pela conformidade com a legislação e 

regulamentações, impondo custos adicionais, contudo oferece o desenvolvimento de estratégia 

e vantagem competitiva no alcance de desempenho superior; na dimensão econômica interna, 

a formulação de estratégias com o objetivo de aumento do valor econômico da empresa e 

redução de custos. Essas dimensões em que a empresa se encontra são ilustradas pela Figura 1. 

 

Figura 1: Ambientalismo Corporativo: Antecedentes e influência do tipo da indústria 



 
Fonte: Corporate Environmentalism: Antecedents and Influence of Industry type’ (Banerjee et al., 2003). 

 

A teoria de stakeholder oferece uma prévia sobre o quadro de interesses internos e 

externos ao qual a empresa está inserida, contudo limita-se a essa generalização de atores, sendo 

necessária a busca por especificar as condições singulares desses interesses dentro do espaço 

organizacional, através do uso de modelos específicos que venham representar cada realidade 

de acordo com suas condições únicas. Portanto, modelos são idealizações simplificadas com o 

intuito de compreender profundamente determinado sistema complexo. 

Alguns exemplos de modelos envolvendo estratégia, stakeholders, RSA e tipos de 

indústria são o de Baron (2001), no qual estrutura um modelo de jogo estratégico entre um 

grupo ativista e a empresa, aqueles ameaçam com a possibilidade de boicote demandando 

alguns benefícios social e/ou ambiental e esse decide se atende ou não a demanda com certas 

consequências da escolha. Em destaque, salienta-se que a forma como a empresa irá responder 

a essa requisição e a forma como os ativistas irão agir e reagir se diferem dentro de cada 

mercado (marketplace) e do problema adotado pelo ativista. 

Modelos mais amplos são elaborados com a intenção de alcançar questões mais 

abrangentes, como a compreensão da relação entre as instituições nacionais, representadas por 

duas orientações econômicas capitalista – economia de mercado liberal, Austrália, e conduzida 

pelo Estado, França – e as características de risco da indústria nos relatórios de RSA. Neste 

trabalho, Young & Marais (2012) inferem, sucintamente, que os relatórios são mais exigidos 

para indústrias de maiores riscos e impactos ambientais, contudo, tal diferença não se encontra 

tanto em mercado conduzido pelo Estado, pois os relatórios são exigidos por regulamentação, 

i.e., coercitivamente, mais direcionados às prioridades dos stakeholders, em principal dos 

acionistas. Para mercados liberais, busca-se através dos relatórios mitigar riscos e preservar a 

si mesmos. 

Por fim, há as diferenças no tamanho das empresas, em como as práticas em RSA 

diferem-se na abordagem por pequenas e médias empresas das grandes e multinacionais, 

tendendo a serem reativas, defensivas e por conformidade legislativa (Worthington & Patton, 

2005), além de serem influenciadas a adotarem práticas impostas pela cadeia de suprimentos 

(Beamon, 2005; Hartmann, 2011; Maloni & Brown, 2006). 



Desse contexto, buscamos em um primeiro momento reduzir dados e encontrar as 

principais dimensões de influências entre os fatores resultantes, aplicado a um setor específico, 

com o intuito, a posteriori, de aprofundar a análise para uma análise fatorial confirmatória e 

análise multigrupo para as possíveis diferenças entre porte de empresa. O questionário aplicado 

abordava 8 categorias de questões, intencionadas a extrair as percepções dos respondentes de 

acordo com cada categoria. É público como direcionador; forças reguladoras; vantagem 

competitiva; alta administração como direcionador; e estratégias e orientação ambiental, interna 

e externa. 

2.3.1 Público como direcionador 

A preocupação pública com o meio ambiente é, em parte, uma força política externa 

exercida pela comunidade, como ativistas ambientais, e, em parte, uma força econômica 

externa, representada pelos clientes que demandam produtos ecologicamente corretos. 

Influencia o ambientalismo corporativo de duas maneiras, as empresas podem começar a 

apresentar uma imagem verde para indicar sua preocupação à resposta pública (Baron, 2001) e 

desenvolver estratégias ambientais para atingir esses consumidores verdes (Williams & 

Aguilera, 2008). Isso demonstra como o público pode influenciar os atores do mercado. A 

crescente preocupação do público é um importante fator influenciador para a orientação 

estratégica da empresa. 

Essas exigências podem servir como uma forma de controle social dos negócios, com 

os consumidores exercendo compra de votos em questões de RSA e, assim, obterem controle e 

incentivos para que as empresas sejam social e ambientalmente responsáveis. Atualmente, este 

mesmo consumidor, ajudado por ONGs ambientais, vem cobrando atitudes ambientais mais 

coerentes das organizações empresariais e dos próprios governos (Smith, 2008).  

2.3.2 Forças reguladoras 

Pérez (2015) estabelece que o esforço das regulamentações é significativo para 

promover reputação e que a quantidade de informação sobre ações de RSC determinam a 

imagem social e ambiental das empresas, direta e positivamente. A importância das legislações 

como forma reguladora de mercado e estabelecimento de padrões mínimos para todas as 

atividades visa um melhor resultado e retorno social. Através dessas normas podem ser 

estabelecidos incentivos para setores em prol de trazer investimentos e aperfeiçoamento de 

tecnologia e produtos para a sociedade, tornando acessíveis essas melhorias e, além, de serem 

acessíveis aos consumidores desse setor. 

Os padrões e normas internacionais facilitam o comércio internacional e contribuem na 

compatibilidade e viabilidade técnica dos produtos, transmitindo também informações de 

qualidade e desempenho, a ISO (International Organization for Standardization) uma 

organização não governamental, tem como objetivo criar tais padrões e normas internacionais. 

Os motivadores para a elaboração dessa norma, de acordo com (Deus, Seles, & Vieira, 2014), 

encontrados são: globalização; reputação da empresa; relação com os funcionários e melhoria 

do ambiente organizacional; melhora na relação com stakeholders externos; vantagem 

competitiva/estratégias. 

No Brasil, as leis que tratam do meio ambiente estão entre as mais avançadas e rigorosas 

do mundo. Um marco na legislação ambiental foi a Lei 12.305/10 que institui a Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos que prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo 

como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável, instituindo a responsabilidade 

compartilhada dos geradores de resíduos (Governo do Brasil, 2010). No Brasil, esse é um 

exemplo de uma força reguladora que estabelece ou obriga padrões mínimos para as atividades 

com um intuito de um melhor resultado para todas as partes envolvidas, i.e., as regulamentações 

governamentais possuem significante influência inicial para o incentivo e desenvolvimento de 

práticas em RSA (Frynas, 2012). 



2.3.3 Vantagem competitiva 

Mcwilliams & Siegel (2011) apresentam que existe uma demanda de RSA de modo que 

se pode elaborar estratégias que possam alcançar e sustentar uma vantagem competitiva com a 

necessidade observada. Os autores ainda propõem duas definições de valor específicas e como 

poderiam ser mensuradas para avaliação, análise através do valor para os consumidores, que é 

evidenciado através do produto, e o valor para empresa, evidenciado pelos preços e custos 

internos. 

A vantagem competitiva é uma força econômica poderosa, dentro e fora da empresa, 

influenciando o ambiente corporativo (Porter & Kramer, 2002) e o consumidor começou a ter 

uma visão diferente, pois cada vez mais há a preocupação com o meio ambiente (Coltro, 2006). 

Por esses motivos, acaba-se por esperar um comportamento responsável das empresas e essas 

preocupam-se com seu impacto no ambiente, pois sua imagem estaria em risco caso não sejam 

atentas a essas questões, com alcance de ganhos justos e retornos expressivos, além de 

demonstrar desempenho nas ações de responsividade (Carroll, 2015). 

Essa segmentação de consumidores ambientalmente conscientes pode trazer uma 

vantagem competitiva para a empresa, porém isso vai depender muito do setor e sua relativa 

visibilidade ambientais, pois responder essa preocupação ambiental é um imperativo e não uma 

questão de escolha estratégica (Banerjee et al., 2003). Em contrapartida, Porter & Kramer 

(2002) afirmam que se as empresas utilizassem mais RSC de forma estratégica, conseguiriam 

obter não apenas redução de custos para empresa, mas sim, também uma fonte de oportunidade 

e vantagem competitiva.  

2.3.4 Alta administração como direcionador 

O comprometimento da alta administração é um forte stakeholder político interno que 

pode fomentar o ambientalismo e afetar diretamente o ambiente corporativo (Swanson, 2008). 

A alta gerência demonstra seu compromisso nomeando gerentes que serão responsáveis por 

supervisionar a orientação e as estratégias ambientais da empresa, essa fará alianças com 

agências governamentais ao redigir regulamentações que eventualmente afetam o negócio ou 

com empresas ou organizações sem fins lucrativos visando uma modificação benéfica para os 

negócios. Swanson (2008) apresenta que o diretor executivo pode ajudar a guiar uma empresa 

em direção à conduta corporativa responsável em relação à organização formal, dirigindo outros 

gerentes e funcionários ao longo da cadeia de comando. Essa estrutura visa atender com 

responsabilidade às preocupações expressas pelos stakeholders, o primeiro, inclui-se os 

empregados e investidores, e os últimos, consumidores, fornecedores, mídia, agências 

governamentais e outros grupos da sociedade. 

Além disto, os valores dos gestores interferem nas decisões e relações com stakeholders 

e da interdependência desses relacionamentos para interesses privados dos gestores (Cespa & 

Cestone, 2007; Salazar & Husted, 2008). Como Waldman et al. (2006) demonstraram, fatores 

demográfico, econômico, cultural e de liderança são determinantes críticos e as empresas 

multinacionais devem saber avaliar tais variáveis na escolha de gestores, também compreender 

as características de cada região para a escolha das práticas e políticas em RSA e no 

desempenho da empresa (Husted & Allen, 2006; Withers & Fitza, 2017). 

2.3.5 Estratégia e orientação ambiental 

O ambientalismo corporativo é o reconhecimento da importância das questões 

socioambientais que confrontam a empresa e a integração dessas questões dentro dos planos de 

estratégia da empresa (Banerjee et al., 2003). Propõe-se que há duas dimensões do 

ambientalismo corporativo, a saber, a orientação ambiental é a dimensão em que os gestores 

reconhecem e percebem a importância das questões ambientais que vão de encontro a sua 

empresa, e a estratégia ambiental, sendo a extensão de quais questões ambientais serão 

integradas dentro dos planos estratégicos da empresa. 



Sobre a orientação ambiental essa pode ser interna, refletindo em valores internos da 

companhia, padrões de comportamento ético e compromisso com a proteção ambiental, e 

externo, referindo-se aos aspectos da orientação ambiental da empresa que afeta seus 

relacionamentos com constituintes externos, tal como as partes interessadas financeiras ou na 

comunidade (Mcvea & Freeman, 2005). 

3 Procedimentos Metodológicos 

Os dados da pesquisa foram adotados a partir de questionário em Banerjee et al. (2003) 

e as informações analisadas foram recolhidas na Super Rio ExpoFood 2018, no Rio Centro, por 

conveniência ao fácil acesso a representantes de empresas pertencentes do setor de alimentos 

do Brasil e esse ser o principal evento do setor mundialmente. O objetivo de identificar as 

relações de influências das estratégias em RSA e motivações. A amostra contém empresas do 

setor de alimentos, os principais ramos são os de alimentos industrializados, agricultura (café, 

alho), bebidas naturais, distribuição de água e serviços de apoio (coleta seletiva, material de 

embalagens). Essa indústria possui alta visibilidade pelo público e que não é a empresa afetada 

individualmente, mas toda a cadeia de suprimentos e as falhas, quando ocorrem, tornam-se 

conhecidas pelo público, pois é um setor  (Wiese & Toporowski, 2013). 

O questionário aplicado é reprodução de Banerjee et al. (2003) em seu trabalho, assim, 

busca-se pelo mesmo método encontrar as motivações das estratégias no setor em específico. 

O mesmo possui 32 questões com escala de Likert, com 0 para “discordo totalmente” e 10 para 

“concordo totalmente”. Adicionado à opção N.A. de “não se aplica”, caso o entrevistado 

considerasse que aquela questão não se aplicava ao seu contexto. Para os dados omissos, de 

acordo com Field (2009), foram substituídos pela média da respectiva variável (questão). Possui 

8 categorias de perguntas, com as respectivas legendas e número de questões: Preocupação do 

público (PP; 3); Forças reguladoras (FR; 5); Vantagem competitiva (VC; 6); Alta administração 

(AA; 3); Orientação ambiental interna (OAI; 4) e externa (OAE; 4); Estratégia corporativa 

ambiental (ECA; 4) e marketing ambiental (EMA; 3). 

Para a análise dos dados, foi utilizada a Análise Fatorial Exploratória (AFE), que pode 

ser definida como um conjunto de técnicas multivariadas que tem como finalidade encontrar a 

estrutura implícita em uma matriz de dados e determinar o número e a natureza dos fatores 

latentes que melhor representam o conjunto de variáveis observadas (Brown, 2014). Seu 

objetivo principal é reduzir um grande conjunto de dados em um subconjunto menor de 

variáveis latentes e hipotéticas, os fatores, simplificando a análise e interpretação (Aranha e 

Zambaldi, 2008). A AFE define os fatores que explicam a sua covariância ao analisar a estrutura 

das interrelações de um determinado número de variáveis observadas (Hair, Black, Babin, 

Anderson & Tatham, 2009) e essas, por sua vez, são pertencentes a um mesmo fator quando, e 

se, elas partilharem uma variância em comum (Brown, 2006), então um fator é uma variável 

latente que é influenciado por um conjunto de variáveis observáveis, representando a mesma 

covariância entre elas. 

O seguinte procedimento no software IBM SPSS foi realizado, análise de dados por 

meio de redução de dimensão, fator; Extração por fatoração de eixo principal, análise da matriz 

de correlações, extração com base em autovalores superiores a 1; rotação oblimin direto, delta 

0, pois consideramos que os fatores sejam correlacionados entre si; valores omissos substituídos 

pela média. Disto, utilizaremos dos escores dos fatores para realizar a interpretação (Distefano, 

Zhu, & Mîndrilă, 2009) 

Os questionários tiveram redução do número de variáveis aplicadas para a AFE, 

realizado para melhor interpretação, pelo problema da multicolinearidade das variáveis que 

podem interferir nas estimativas dos coeficientes do modelo estimado (Myers & Montgomery, 

2012), que são indicadores da correlação entre duas ou mais variáveis, como resultado desse 

refinamento de dados houve uma redução de 32 variáveis iniciais para 18 variáveis finais, 



mantendo a representação de cada categoria original. A Tabela 8 (apêndice 8.1) é matriz de 

correlações com todas as variáveis e a Tabela 9 (apêndice 8.2) apresenta a matriz de correlações 

entre as variáveis finais. 

4 Resultados 

Os dados foram sujeitos à análise fatorial usando fatoração do eixo principal e rotação 

oblíqua oblimin direto, com delta 0, pelo software IBM SPSS 25. Os valores KMO para os itens 

individuais e a comunalidades dos itens estão nas tabelas 1 e 2, respectivamente. Foi decidido 

manter as variáveis OAE1, com comunalidade (0,488) e OAE2, carregamento KMO (0,413), 

contudo, os autores do presente trabalho consideraram importante para a análise pela 

representação dos stakeholders e saúde financeira da empresa em relação a preservação 

ambiental, em que tais decisões em manter as variáveis são de caráter subjetivo dos 

pesquisadores (Damásio, 2012), além da VC1, KMO (0,457). A medida Kaiser-Meyer-Olkin 

foi (0,840) indicando que os dados são suficientes para uma AFE. O teste de esfericidade de 

Bartlett [qui-quadrado (153) = 654,080, p menor que 0,001] mostra que há relações padrão entre 

os itens. Usando o critério de Kaiser de autovalor maior que 1 e o scree-plot apresentou que 5 

fatores são viáveis para extração, com 64,774% da variância explicada após a extração. Os 

autovalores (média, respectivamente) para os fatores rotacionados foram (1,066); (0,824); 

(0,639); (1,054); (1,274). De acordo, PP1 e OAE4 são variáveis complexas, com atenção a FR1, 

OAE4 e ECA3, i.e., carregamentos cruzados na matriz de padrão. 

 

Tabela 1: Medida de adequação da amostragem (MSA). 

 
Tabela 2: Comunalidades. 

Variável MSA 

PP1 0,856 

PP3 0,876 

FR1 0,775 

FR2 0,561 

FR3 0,781 

VC1 0,834 

VC2 0,877 

VC3 0,864 

VC4 0,894 

AA2 0,872 

AA3 0,858 

OAI2 0,852 

OAE1 0,550 

OAE2 0,413 

OAE3 0,872 

OAE4 0,894 

ECA3 0,892 

EMA1 0,805 

 



 
A matriz de padrão (Tabela 3), representando os coeficientes de regressão, e a matriz de 

estruturas (Tabela 4), correlação das variáveis com cada fator, mostraram que os fatores 

seguiram os seguintes conjuntos: fator 1 representa as ações da alta administração e cultura 

interna; fator 2, influência da legislação; fator 3, a influência dos stakeholders e do meio 

ambiente para o resultado financeiro; fator 4, melhoria de produtos e processos da empresa 

junto à percepção dos clientes quanto a proteção ambiental; e o fator 5, a ação de accountability 

das empresas e a exigência dos clientes quanto a ser ambientalmente corretas. Assim, 

nomeamos os fatores da seguinte forma: 

▪ Fator 1: Estratégia corporativa e alta Administração 

▪ Fator 2: Forças reguladoras 

▪ Fator 3: Stakeholders e impacto financeiro 

▪ Fator 4: Melhoria tecnológica 

▪ Fator 5: Accountability ambiental 

 

Tabela 3: Matriz de padrão 

Variável Inicial Extração 

PP1 0,614 0,551 

PP3 0,670 0,632 

FR1 0,501 0,522 

FR3 0,590 0,515 

FR2 0,534 0,944 

VC1 0,505 0,457 

VC2 0,662 0,660 

VC3 0,793 0,850 

VC4 0,757 0,757 

AA2 0,611 0,587 

AA3 0,665 0,700 

OAI2 0,688 0,645 

OAE1 0,382 0,488 

OAE2 0,436 0,515 

OAE3 0,561 0,522 

OAE4 0,752 0,730 

ECA3 0,830 0,859 

EMA1 0,733 0,724 

 



 
 

Tabela 4: Matriz de estruturas 

 
 

Os coeficientes de alfa de Cronbach dos fatores 1 a 5 foram, respectivamente, (0,895), 

(0,734), (0,638) (0,888) e (0,899), consistência interna. Visto que quanto maior o número de 

variáveis em um fator, maior sua consistência, justificada a penalização nos fatores 2 e 3. 

Variável 1 2 3 4 5

AA3 0,767 0,053 0,115 0,078 -0,165

OAI2 0,646 -0,024 -0,062 -0,155 -0,159

ECA3 0,630 0,084 -0,040 -0,092 -0,377

AA2 0,623 0,051 0,066 -0,319 0,113

FR2 0,109 0,984 -0,254 0,097 0,136

FR1 0,001 0,552 0,301 -0,059 -0,137

FR3 -0,084 0,471 0,087 -0,288 -0,187

OAE2 -0,052 0,161 -0,704 -0,042 -0,079

OAE1 0,014 0,078 0,684 0,009 -0,028

VC3 0,247 -0,039 -0,036 -0,863 0,105

VC2 0,043 0,058 0,008 -0,792 0,028

VC4 0,190 -0,063 -0,105 -0,744 -0,076

VC1 -0,200 0,117 0,093 -0,516 -0,239

PP1 -0,062 -0,011 -0,063 -0,508 -0,370

EMA1 0,133 -0,069 -0,088 -0,037 -0,797

PP3 0,127 0,061 -0,008 -0,115 -0,641

OAE3 0,079 0,084 0,112 -0,016 -0,620

OAE4 0,474 0,082 0,016 -0,038 -0,488

Fator

Variável 1 2 3 4 5

ECA3 0,824 0,308 0,044 -0,571 -0,698

AA3 0,811 0,180 0,163 -0,335 -0,462

OAI2 0,766 0,145 -0,015 -0,491 -0,481

AA2 0,713 0,176 0,077 -0,522 -0,336

FR2 0,124 0,915 -0,238 -0,136 -0,145

FR1 0,152 0,626 0,345 -0,294 -0,403

FR3 0,162 0,607 0,140 -0,489 -0,484

OAE1 0,050 0,113 0,692 -0,053 -0,165

OAE2 -0,006 0,167 -0,686 -0,089 -0,023

VC3 0,544 0,191 -0,023 -0,892 -0,446

VC4 0,507 0,186 -0,069 -0,841 -0,520

VC2 0,354 0,272 0,029 -0,810 -0,443

PP1 0,284 0,244 0,008 -0,681 -0,610

VC1 0,116 0,320 0,145 -0,602 -0,496

EMA1 0,453 0,222 0,042 -0,505 -0,833

PP3 0,434 0,324 0,104 -0,534 -0,774

OAE4 0,692 0,313 0,112 -0,517 -0,727

OAE3 0,344 0,311 0,216 -0,413 -0,707

Fator



Em comparação com o modelo elaborado por Banerjee, é observado que há relações 

representativas com o trabalho do mesmo através da aplicação da AFE, com redução de 8 

categorias de variáveis para 5 fatores e entre estes contêm certas interdependências entre si. 

Com as matrizes de correlações de fator (Tabela 5) e a de covariâncias de escore dos 

fatores (Tabela 6), busca-se identificar as relações de interdependência existente entre os 

fatores, observamos certas dependências entre os fatores, como: pode ser visto que a relação 

com os stakeholders e o impacto financeiro são de grande influência às ações estratégicas e da 

alta administração com influência das forças reguladoras e impacto na melhoria tecnológica de 

produtos e processos, esta última, inversamente. Das relações inversas, podemos inferir que 

quanto maior as ações de um, menor será a necessidade de reação de outro. 

Também, observando a relação entre as forças reguladoras e o accountability ambiental 

das empresas, da obrigatoriedade de apresentar os impactos ambientais imposto pelas leis e a 

necessidade de prestar contas aos clientes e stakeholders sobre essas mesmas ações, também 

influenciando no resultado financeiro e relações com os stakeholders. Entre a melhoria 

tecnológica e o impacto financeiro e stakeholders, possui uma relação inversa, em que a atenção 

maior a um incorreria em menor atenção a outro, pois em ações internas essas impactam o 

desempenho financeiro no desenvolvimento de novas tecnologias, além de certo 

relacionamento inverso entre interessados internos e externos da empresa. 

 

Tabela 5: Matriz de correlações de fator 

 
Tabela 6: Matriz de covariâncias de escore de fatores 

 
Disso, observamos pela matriz de coeficiente de escores dos fatores (Tabela 7), a matriz 

de peso do fator, pode ser visto os pesos das variáveis dos fatores. A alta administração (AA3) 

é considerada dirigente das estratégias ambientais voltada para a qualidade interna com redução 

do impacto ambiental (ECA3), alta influência para o desenvolvimento estratégico. Para a 

accountability ambiental, a exposição das estratégias e o parecer dos resultados (EMA1) são 

importantes para o atendimento das exigências dos clientes e consumidores por produtos e 

serviços ambientalmente corretos (PP3). Também, OAE3 e OAE4 com baixo impacto, mas 

demonstram a questão da responsabilidade da empresa para a preservação ambiental como vital 

para sua sobrevivência. 

 

Tabela 7: Matriz de coeficiente de escore de fatores 

Fator 1 2 3 4 5 

1 1     

2 0,117 1    

3 0,029 0,038 1   

4 -0,399 -0,275 -0,028 1  

5 -0,396 -0,337 -0,160 0,547 1 

 

Fator 1 2 3 4 5 

1 1,593     

2 0,846 1,140    

3 2,323 0,659 2,934   

4 -0,979 -0,203 -1,318 1,730  

5 0,342 1,817 0,426 0,042 3,725 

 



 
 

A melhoria tecnológica, VC3, como principal, VC2 e VC4 mostram a importância de 

desenvolver melhores produtos e processos da empresa, resultando em redução de custos, 

aumento da qualidade ambiental e o investimento regular pode levar a empresa a ser líder de 

mercado, isto é, de alcançar novas parcelas de mercado ou novos mercados. Para as forças 

reguladoras, FR2 apresenta que a regulamentação ambiental pode interferir no crescimento 

contínuo da empresa, demonstrando a importância de seu impacto com peso no resultado 

financeiro e entre stakeholders e meio ambiente (fator 3). 

5 Conclusão 

Práticas e políticas em RSA tornaram-se assuntos em discussão crescente nas empresas, 

governos e público, por questões de necessidades de melhores regulamentações e controle dos 

impactos socioambientais ao redor das empresas, principalmente as que possuem contato direto 

e que seus negócios dependem e são recursos ambientais. Contudo, por mais que tais assuntos 

estejam à frente de discussões, as ações intituladas de estratégias em RSA não são um fenômeno 

de origem, mas que é um subproduto de um conjunto de condições a priori e há esquemas 

teóricos mais relevantes. 

Observamos, através do uso estratégico de RSA junto com a teoria de stakeholders, que 

as práticas são adotadas, principalmente, por coerção de regulamentações ou pressão externa 

de público ou grupos ativistas em reação dessas ações e as empresas que antecipam estratégias, 

o fazem com o intuito de reduzirem riscos futuros e, se possível, alcançar novas participações 

de mercado caso consigam atender uma demanda implícita do público. 

Além disso, o tipo da indústria, como apresentado, é um grande influenciador na 

elaboração e desenvolvimento dessas práticas, o que é relacionado positivamente com as 

orientações e estratégias internas voltadas à RSA, pois essas questões são primordiais para o 

próprio desempenho das atividades da corporação, como é no caso do setor de alimentos, em 

destaque para a influência que consumidores podem exercer sobre o desempenho financeiro 

(Hartmann, 2011; Maloni & Brown, 2006). 

Variável 1 2 3 4 5

PP1 -0,107 0,024 -0,002 -0,110 -0,089

PP3 -0,044 0,041 0,018 -0,028 -0,199

FR1 -0,059 0,114 0,255 -0,039 -0,039

FR2 -0,001 0,858 -0,270 0,068 0,098

FR3 -0,032 0,038 0,105 -0,104 -0,119

VC1 -0,088 0,111 0,035 -0,119 -0,085

VC2 -0,052 0,094 0,022 -0,185 0,000

VC3 0,140 -0,093 -0,003 -0,458 0,171

VC4 0,003 -0,038 -0,118 -0,211 -0,065

AA2 0,135 0,037 0,019 -0,028 0,107

AA3 0,346 -0,037 0,106 0,040 0,034

OAI2 0,147 0,023 -0,066 0,022 0,043

OAE1 0,013 0,061 0,379 0,008 -0,027

OAE2 0,001 -0,087 -0,359 -0,015 -0,020

OAE3 -0,093 0,060 0,089 -0,004 -0,148

OAE4 0,100 0,023 0,052 0,016 -0,150

ECA3 0,463 -0,080 -0,041 0,028 -0,219

EMA1 -0,031 0,035 -0,108 0,012 -0,367

Fator



Com base no modelo conceitual de Banerjee et al. (2003) e aplicação do questionário 

na Super Rio ExpoFood 2018, buscamos identificar os fatores latentes nas estratégias de RSA, 

através do uso da análise fatorial exploratória, interpretando os escores dos fatores para 

identificação dessas dimensões. Os resultados foram coerentes com o esperado e o agrupamento 

dos fatores apresentou variáveis que ofereceram possível interpretação dos mesmos e entre si. 

Disso, podemos concluir que as ações e estratégias de RSA possuem, provável, principal 

influência do ambiente externo da empresa, dada as altas cargas dos fatores (e variáveis) 4 e 5, 

no atendimento às demandas e prestação de contas ao público, juntamente com reações da alta 

administração, fator 1, relação inversa entre esses. Dentro do ambiente interno, a alta 

administração é, possivelmente, a força principal para o desenvolvimento de tais estratégias, e 

as forças reguladoras, no ambiente externo, com grande apoio do público. 

Como limitações, ainda não foi possível o uso da Análise Fatorial Confirmatória, por 

ser um método consideravelmente avançado a nível de graduação, precisaríamos determinar de 

antemão hipóteses acerca da quantidade de fatores comuns e apresentar uma expectativa teórica 

sobre os carregamentos das variáveis nos fatores (Corrar & Dias Filho, 2007). Também, pelo 

tamanho da amostra, precisaríamos utilizar métodos estatísticos avançados para a validação e 

significância (Damásio, 2012), tanto da população como para cada grupo (porte de empresa), 

esse em uma análise multigrupo. 
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