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RESUMO 
 

Tendo em vista o aumento de problemas ecológicos e das demandas de diversas 

partes interessadas quanto ao meio ambiente natural, entender como empresas 

integram estratégias e práticas de sustentabilidade ambiental em seus negócios 

internacionais recebe destaque e relevância. Especificamente, é importante 

questionar: quais são os fatores internos e externos que influenciam a adoção de 

estratégias de sustentabilidade ambiental? Quais os impactos sobre o desempenho 

internacionais de empresas que adotam estratégias de sustentabilidade ambiental? 

Para endereçar essas questões, foi conduzida uma revisão sistemática da literatura 

de negócios e gestão, considerando: a definição de palavras-chave, critérios de 

inclusão e exclusão dos estudos, a seleção de artigos relevantes a partir do banco de 

dados da Web of Science e, finalmente, a revisão e análise dos estudos. A amostra 

final resultou em uma base composta por 130 estudos, entre os quais 37 

demonstraram aderência ao objetivo específico desta pesquisa. A revisão sistemática 

avaliou como a literatura examinou o tema estratégias de sustentabilidade ambiental, 

seus motivadores e impactos, abordando as diferentes conceituações empregadas e 

buscando eventuais oportunidades e recomendações para pesquisas futuras. Os 

resultados do estudo indicam que: há um aumento no volume de estudos publicados 

sobre o tema, em especial após 2010; survey é o principal método de pesquisa 

empregado; os estudos empíricos apresentam resultados mutuamente inconsistentes 

quando avaliam a relação entre estratégias de sustentabilidade ambiental e 

desempenho internacional da empresa, apesar do efeito positivo ser suportado na 

maioria dos casos. A principal contribuição deste estudo consiste em organizar e 

sistematizar a literatura conceitual e empírica sobre a adoção de estratégias de 

sustentabilidade ambiental de forma a identificar: (i) os principais determinantes (tanto 

os do ambiente externo à empresa quanto os referentes a aspectos internos à 

empresa) da adoção de tais estratégias, (ii) os principais aspectos conceituais pelos 

quais podem ser caracterizadas as estratégias de sustentabilidade ambiental, (iii) os 

impactos esperados sobre o desempenho internacional da empresa, bem como (iv) 

as variáveis/mecanismos que mediam o efeito das estratégias de sustentabilidade 

sobre o desempenho. Adicionalmente, este estudo integra os argumentos que 

explicariam as relações entre esses conjuntos de variáveis (isto é, relações entre as 



 

estratégias orientadas ao meio ambiente natural, seus determinantes e suas 

consequências).  

  

Palavras-chave: estratégia de sustentabilidade ambiental; meio ambiente natural; 

negócios internacionais; desempenho dos negócios internacionais. 

 
  



 

ABSTRACT 
 

In view of the increasing ecological problems and the demands of various stakeholders 

regarding the natural environment, understanding how companies integrate strategies 

and practices of environmental sustainability in their international business is timely 

and relevant. Specifically, it is important to ask: what are the internal and external 

factors that influence the adoption of environmental strategies? What are the impacts 

on a firm’s international performance from the adoption of environmentally friendly 

strategies? To address these issues, a systematic review of the business and 

management literatures was conducted, considering: the definition of keywords, the 

inclusion and exclusion criteria of the studies, the selection of relevant articles from the 

Web of Science database, and, finally, the review and analysis of the studies. The final 

sample resulted in a base composed of 130 studies, among which 37 demonstrated 

adherence to the specific objective of this research. The systematic review evaluated 

how the literature examined the theme of environmental strategies, their motivators 

and impacts, addressing the different concepts used and looking for opportunities and 

recommendations for future research. The study results indicate that: there is an 

increase in the volume of published studies on the subject, especially after 2010; 

survey is the main research method employed; the empirical studies present mutually 

inconsistent results when assessing the relationship between environmental 

sustainability strategies and international performance, although the positive effect is 

supported in most cases. The main contribution of this study is to organize and 

systematize the conceptual and empirical literature on the adoption of environmental 

strategies in order to identify: (i) the main determinants (both the external environment 

and the internal aspects of the company), (ii) the main conceptual aspects by which 

environmental sustainability strategies can be characterized, (iii) the expected impacts 

on the company's international performance, and (iv) the variables / mechanisms that 

measure the effect of sustainability strategies on performance. Additionally, this study 

integrates the arguments that would explain the relationships between these sets of 

variables (iv, relationships between environmental sustainability strategies, their 

determinants and their consequences). 

 

Keywords: environmental sustainability strategy; natural environment; international 

Business; of international performance. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Problemas ambientais globais, que exigem soluções urgentes, têm ampliado o nível 

de conscientização social sobre o impacto dos negócios no meio ambiente natural 

(Banerjee, 2002; Aragón-Correa, Hurtado-Torres, Sharma, & García-Morales, 2008). 

Apesar de criar riqueza e prosperidade, o desenvolvimento industrial testemunhado 

nos últimos dois séculos, também causou degradação ecológica não intencional 

(Shrivastava, 1995). Como resultado, o planeta enfrenta diversos problemas 

ambientais amplamente reconhecidos, como o aquecimento global, a redução da 

camada de ozônio, a poluição do ar e da água, o desmatamento, a erosão do solo e 

a desertificação, a diminuição da biodiversidade, a chuva ácida, os acidentes 

industriais e os resíduos tóxicos (Shrivastava, 1995; Banerjee, 2002).  

 

Acompanhando o crescimento significativo desses problemas ambientais, verifica-se 

o aumento de pressões exercidas sobre as empresas, em diferentes partes do mundo 

nas últimas décadas (Banerjee, 2002; Leonidou, Fotatis, Christodoulides, 

Spyropoulou, & Katsikeas, 2015). Essas pressões relacionadas à conduta ambiental 

das empresas são ainda mais intensas em um contexto de negócios internacionais ou 

international business (IB). Isso se deve, entre outros fatores, aos efeitos decorrentes 

do aumento no comércio internacional e do processo de globalização econômica, que, 

juntos, intensificaram desequilíbrios nos ciclos naturais por meio, por exemplo, do 

estímulo à exploração desgovernada dos recursos locais (Martín-Tapia, Aragón-

Correa, & Rueda-Manzanares, 2010). 

 

No contexto de negócios internacionais, alguns estudiosos exploram o arranjo 

institucional da empresa e o poder de influência de suas partes interessadas 

(stakeholders) como fontes de pressões externas sobre as empresas, no sentido de 

adotarem estratégias e ações ambientalmente amigáveis (por exemplo, Martín-Tapia 

et al. 2010; Darnall, Henriques, & Sadorsky, 2008; Marshall, Akoorie, Hamann, & 

Sinha, 2010; Leonidou et al., 2015; Chan & Ma, 2016). Entre essas forças externas, 

destacam-se as pressões regulatórias ou pressões de governo (Darnall et al., 2008; 

Rugman & Verbeke, 1998; Aragón-Correa & Sharma, 2003), pressões e 
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características do mercado consumidor (Darnall et al., 2008; Zeriti, Robson, 

Spyropoulou, & Leonidou, 2014; Leonidou et al., 2015), pressões sociais (Darnall et 

al., 2008; Vigneau, Humphreys, & Moon, 2015), pressões de propriedade ou de 

acionistas (Darnall et al., 2008), ou, ainda, pressões de partes interessadas em geral 

(Marshall et al., 2010; Zeriti et al., 2014; Leonidou et al., 2015; Aragón-Correa, Marcus, 

& Hurtado-Torres, 2016; Chan & Ma, 2016). Por meio de fatores como esses, a 

sociedade vem pressionando os negócios, no sentido de que as empresas se 

envolvam de forma mais ampla e com perspectivas de longo prazo, em vez de 

simplesmente buscarem maximizar sua rentabilidade no curto prazo (Chen, Newburry, 

& Park, 2009). 

 

Essas pressões externas, por sua vez, dependem de aspectos relacionados ao 

contexto social e de mercado em que a empresa se insere. De acordo com Leonidou 

et al. (2015), o alcance e a intensidade da pressão pública, por exemplo, resultam do 

grau de conscientização e do nível de comprometimento das pessoas com questões 

ambientais ou ecológicas (Stisser, 1994; Schlegelmilch, Bohlen, & Diamantopoulos, 

1996), bem como da disposição dos stakeholders, tanto internos quanto externos, em 

exercer seu poder para punir a falta de conduta ambiental da empresa (Marshall et 

al., 2010). Com isso, o nível de preocupação pública referente às questões ecológicas 

pode variar entre países, ou mesmo entre regiões de um mesmo país, resultando em 

diferentes efeitos sobre ações ambientalmente amigáveis (Leonidou et al., 2015). 

 

Em complemento aos fatores externos, estudos acadêmicos apontam pressões 

internas para adoção de uma conduta ambiental, do ponto de vista estratégico, por 

parte das empresas. Tomando como base, principalmente, a Visão Baseada em 

Recursos (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991, 1997; Amit & Schoemaker, 1993) e 

Capacidades Dinâmicas (Teece, Pisano & Shuen, 1997; Helfat & Peteraf, 2003; 

Teece, 2007), essas pressões se manifestam como recursos ou capacidades internas 

das empresas que permitem a adoção de estratégias de sustentabilidade. Entre esses 

fatores internos, destacam-se as crenças ambientais ou sensibilidade dos gestores de 

topo acerca de questões ambientais (Chan & Ma, 2016; Leonidou et al., 2015), cultura 

organizacional verde (Leonidou et al., 2015), utilização de mecanismos de gestão 

ambiental e sistemas de reporte (Christmann & Taylor, 2012), intensidade em 

pesquisa e desenvolvimento e capacidade de inovação (Chakrabarty & Wang, 2012), 
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capacidade de aprendizagem organizacional (Aguilera-Caracuel, Hurtado-Torres, & 

Aragón-Correa, 2012), entre outros recursos e capacidades. 

 

Se, nos últimos anos, frente às pressões internas e externas que recaem sobre as 

empresas, as questões de sustentabilidade ganharam importância estratégica e maior 

reconhecimento por parte dos tomadores de decisões gerenciais (conforme 

Chakrabarty & Wang, 2012; Zeriti et al., 2014; Chiarvesio, de Marchi,& di Maria, 2015), 

observa-se, na literatura, que o fenômeno estratégia de sustentabilidade ou ambiental 

apresenta diferentes conceituações. Para ilustrar, considerando o campo de negócios 

internacionais, alguns estudos apresentaram o conceito de estratégias ambientais 

proativas (EAP) como uma capacidade dinâmica das empresas para planejar ou 

alterar suas atividades (como operações, processos e produtos) de forma a evitar ou 

reduzir o impacto ambiental (Martín-Tapia et al., 2010; Aguilera-Caracuel et al., 2012; 

Chan & Ma, 2016). Leonidou et al. (2015), por sua vez, trataram do conceito de 

estratégias de negócio ambientalmente amigáveis, o qual consiste na adoção de 

questões ambientais em diferentes áreas funcionais da empresa (Banerjee, 2001). 

Darnall et al. (2008) estudaram a adoção de padrões de gerenciamento ambiental em 

forma de sistema de gestão ambiental (SGA), ou seja, o conjunto de políticas internas, 

avaliações, planos e ações de implementação orientadas ao meio ambiente natural. 

Outros pesquisadores abordaram, ainda, o fenômeno como a implementação de 

práticas de sustentabilidade (Chakrabarty & Wang, 2012) direcionadas à redução de 

consumo de energia, aumento de reciclagem, monitoramento e medição dos 

impactos.  

 

Assim, mesmo com a crescente relevância do tema e a preocupação das empresas 

com questões ambientais, alguns acadêmicos percebem a literatura, no contexto de 

negócios internacionais, ainda em fase ainda incipiente (Leonidou & Leonidou, 2011; 

Leonidou, Katsikeas, Fotiadis, & Christodoulides, 2013; Zeriti et al., 2014; Kolk, 2016). 

Kolk e van Tulder (2010), em uma revisão da literatura, identificaram que uma 

pequena parcela dos artigos publicados nas principais revistas (journals) de negócios 

internacionais, no período de 1990 e 2008, abordou o tema desenvolvimento 

sustentável ou responsabilidade social corporativa. Leonidou et al. (2015, p. 799) 

apontam uma “escassez de conhecimento sobre as práticas ecológicas das empresas 

envolvidas em negócios internacionais”, em particular para o estudo de exportações, 
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que consistem no “modo de entrada no mercado externo mais comum” (Martín-Tapia 

et al., 2010, p. 266). 

 

Talvez por esse motivo, pesquisas que tenham avaliado a relação entre a adoção de 

estratégias de sustentabilidade ambiental e o desempenho da empresa tenham 

encontrado resultados conflitantes ou mutuamente inconsistentes. Segundo Aguilera-

Caracuel et al. (2012), alguns estudos defendem que estratégias e práticas ambientais 

reforçam as vantagens competitivas das empresas (por exemplo, Porter & van der 

Linde, 1995), enquanto que outros identificam dificuldades competitivas enfrentadas 

pelas empresas internacionais, tendo em vista a adequação às exigências ambientais 

(por exemplo, King & Shaver, 2001). Darnall et al. (2008) também apontam resultados 

mutuamente inconsistentes na relação entre estratégias ambientais e desempenho 

internacional, destacando que essa questão está longe de ser resolvida. Segundo 

esses pesquisadores, alguns estudos demonstram que atividades ambientais 

proativas de uma empresa levam a um melhor desempenho de negócios (por exemplo 

Russo & Fouts, 1997; Hart & Ahuja, 1996; Rivera, 2002, Stanwick & Stanwick, 2001), 

embora outros tenham apresentado resultados estatisticamente não significativos (por 

exemplo Levy, 1995; Fogler & Nutt, 1975; Rockness, Schlachter, & Rockness, 1986). 

 

 

1.1 Problema de pesquisa 
 

 

Tendo em vista as crescentes pressões ambientais exercidas por diferentes partes 

interessadas, a crescente atenção aos fatores internos que podem facilitar um 

comportamento corporativo orientado ao meio ambiente natural, as variadas 

definições conceituais sobre estratégias de sustentabilidade ambiental, bem como a 

falta de uniformidade nos resultados encontrados por estudos que buscaram avaliar 

a relação de estratégias ecológicas com o desempenho internacional das empresas, 

é de grande importância compreender como esse fenômeno foi pesquisado na 

literatura, incluindo os aspectos que motivam sua adoção e os potenciais impactos 

sobre o desempenho internacional da empresa, com vistas a identificar tendências e 

lacunas, bem como de sugerir caminhos para futuros estudos. 
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Dessa maneira, o presente trabalho de pesquisa se propôs a investigar as seguintes 

questões:  

• Quais são os fatores internos e externos à empresa que influenciam a 
adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental? 

• Quais os impactos positivos e negativos sobre o desempenho dos 
negócios internacionais de empresas decorrentes da adoção de 
estratégias de sustentabilidade ambiental? 

  

1.2 Objetivos de pesquisa 
 

O objetivo deste estudo foi identificar, através de uma revisão sistemática da literatura 

(Tranfield, Denyer, & Smart, 2003; Petticrew & Roberts, 2006; Sampaio & Mancini, 

2007; Bossle, Barcellos, Vieira, & Sauvée, 2016), nos campos teóricos de negócios 

(business) e gestão (management), quais são: 

a) os aspectos que caracterizam uma atuação estratégica ambientalmente 

sustentável; 

b) os fatores (internos e externos às empresas) que influenciam a adoção de 

estratégias de sustentabilidade orientadas ao meio ambiente natural; e 

c) os impactos (econômicos e de mercado), positivos ou negativos, decorrentes 

da adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental, no desempenho 

internacional da empresa. 

 

Para alcançar o objetivo proposto, o estudo incluiu as seguintes etapas: 

 

-  Definir as questões de pesquisa para nortearem a revisão sistemática da 

literatura; 

-  Estruturar e validar o protocolo de pesquisa, considerando o processo de 

condução da revisão sistemática da literatura; 

-  Identificar os estudos para a revisão sistemática da literatura, considerando as 

perguntas a serem respondidas, as palavras-chave, os critérios de inclusão e 

exclusão de estudos definidos no protocolo e estratégia da pesquisa; 
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-  Analisar a amostra preliminar de estudos e refinar os critérios de inclusão e 

exclusão; 

-  Selecionar a amostra final dos artigos relevantes e aderentes à pesquisa para 

a revisão sistemática; 

-  Revisar os artigos selecionados, a partir da elaboração de formulário de 

extração das informações; 

-  Apresentar os resultados encontrados, tendo em vista responder às perguntas 

definidas para a pesquisa, bem como identificar os principais achados, 

conclusões e eventuais lacunas que possam contribuir com futuras pesquisas 

no campo teórico. 

 

1.3 Contribuições da pesquisa 
 

A partir da revisão sistemática da literatura, este estudo organizou conceitos, 

principais achados e recomendações dos estudos publicados sobre a adoção de 

estratégias de sustentabilidade ambiental, em um contexto de negócios 

internacionais. Com base na análise dos estudos publicados, propôs-se um modelo 

conceitual genérico que integra os macro-aspectos conceituais das estratégias de 

sustentabilidade ambiental, bem como seus determinantes e suas consequências, 

com o objetivo de colaborar para a evolução do campo teórico. Os resultados 

contribuem com futuras pesquisas ao incorporar o potencial papel das vantagens 

competitivas – isto é, diferenciação de produtos ou de imagem da empresa e liderança 

ou ecoeficiência de custos – como mediadores da relação entre a adoção de 

estratégias de sustentabilidade ambiental e o desempenho internacional. O estudo 

aponta, ainda, variáveis de controle, nem sempre consideradas em parte dos artigos, 

que devem ser incluídas nas modelagens sobre os determinantes e as consequências 

da adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental. 

 

Os resultados também indicam a importância dos fatores internos, em complemento 

aos fatores externos. Apesar de as pressões externas manterem papel determinante 

em grande parte dos estudos (Rugman & Verbeke, 1998; Wijen & van Tulder, 2011), 

os fatores internos podem favorecer a criação de vantagens competitivas (Darnall et 

al., 2008; Chakrabarty & Wang, 2012; Setiadi, Batu, & Soesanto, 2017), 

principalmente se adotados de forma proativa (Darnall et al., 2008; Chan & Ma, 2016). 
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Os fatores internos podem auxiliar a empresa a responder às pressões externas 

ambientais, sejam elas regulatórias ou demandas de stakeholders, de forma reativa, 

mas principalmente de maneira proativa (Darnall et al., 2008; Leonidou et al., 2015; 

Chan & Ma, 2016).  

 

Quanto aos potenciais impactos, os resultados indicam oportunidades de se investigar 

o efeito mediador das vantagens competitivas sobre a relação entre estratégias de 

sustentabilidade ambiental e o desempenho. Apesar de muitos estudos indicarem que 

adotando estratégias e práticas orientadas ao meio ambiente natural as empresas 

podem criar vantagens competitivas, poucos estudos pesquisaram essa relação. 

Como notáveis exceções, encontram-se os estudos de Leonidou et al. (2015) e Setiadi 

et al. (2017). Além disso, estudos encontraram resultados conflitantes ou mutuamente 

inconsistentes ao medirem a relação de estratégias de sustentabilidade ambiental e 

desempenho (Peña-Vinces & Delgado-Márquez, 2013; Flores & Gavronski, 2016). 

Tais inconsistências podem ser devido a: operacionalização diferente dos construtos 

(por exemplo, Martínez-Ferrero & Frias-Aceituno, 2015 e Chan & Ma, 2016); utilização 

de amostras não consistentes entre si: empresas grandes (por exemplo, Peña-Vinces 

& Delgrado-Márquez, 2013) versus empresas pequenas (por exemplo, Chan & Ma, 

2016); utilização de contextos de pesquisa diferentes: países desenvolvidos (por 

exemplo, Zeriti et al., 2014) e países em desenvolvimento (por exemplo, Setiadi et al., 

2017); e não utilização de variáveis de controle (por exemplo, Palma, Gomes, Kneipp, 

& Rosa, 2014; Flores & Gavronski, 2016). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica utilizada pela maior parte dos artigos 

selecionados e analisados nesta revisão sistemática da literatura, como forma a 

sustentar e endereçar os conceitos de estratégia de sustentabilidade ambiental, os 

determinantes para sua adoção por parte das empresas e os seus impactos no 

desempenho internacional. As principais correntes teóricas utilizadas pelos artigos 

analisados são, destacadamente, a teoria institucional (Meyer & Rowan, 1977; 

DiMaggio & Powell, 1983; North, 1990; Oliver, 1991; Scott, 2008) e a resource-based 

view ou visão baseada em recursos (Wernerfelt, 1984; Grant, 1991; Barney, 1991), 

em especial a corrente que trata das capacidades dinâmicas da empresa (Teece, 

1997; Teece et al., 2007; Eisenhardt & Martin, 2000). 

 

A teoria institucional serve como referencial teórico para 36 dos 37 artigos analisados 

(ou 97% do total), enquanto que a visão baseada em recursos é utilizada como base 

conceitual em 23 dos 37 artigos (ou 62% do total). Do total de 37 artigos analisados 

pelo presente estudo, 22 utilizam ambas as teorias como referencial teórico. O Quadro 

1 apresenta o detalhamento dos artigos, de acordo com seus autores, e o respectivo 

referencial teórico utilizado.  

 

Autores Teoria Institucional RBV/ Capacidades 
Dinâmicas 

Setiadi et al. (2017) X X 
Chan e Ma (2016) X X 
Martín-Tapia et al. (2010)  X 
Leonidou et al. (2015) X X 
Wu e Ma (2016) X X 
Li et al. (2017) X X 
Zeriti et al. (2014) X  
Palma et al. (2014) X  
Flores e Gavronski (2016) X X 
Lai et al. (2012) X  
Lai e Wong (2012) X X 
Delmas e Montes-Sancho (2011) X  
Rugman e Verbeke (1998) X X 
Gabler et al. (2017) X  
Darnall et al. (2008) X X 
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Autores Teoria Institucional RBV/ Capacidades 
Dinâmicas 

Aguilera-Caracuel et al. (2012) X X 
Chiarvesio et al. (2015) X X 
Harangzo et al. (2010) X X 
Christmann e Taylor (2002) X X 
Delgado-Marquez et al. (2017) X  
Wijen e van Tulder (2011) X  
Rondinelli e Vastag (1996) X X 
Zhu et al. (2012) X X 
Aragón-Correa et al. (2016) X X 
Kolk (2016) X  
Dhanda (2013) X X 
Kolk e Perego (2010) X  
Vigneau et al. (2015) X X 
Kolk e van Tulder (2010) X X 
Hörisch et al. (2017) X  
Pless et al. (2012) X X 
Martínez-Ferrero e Frías-Aceituno (2015) X  
Hill (2001) X  
Chakrabarty e Wang (2012) X X 
Correa et al. (2015) X X 
Peña-Vinces e Delgado-Márquez (2013) X  
Yin e Ma (2009) X   

Quadro 1 – Distribuição do referencial teórico por artigo analisado 
Fonte: Análise do autor com informações dos artigos selecionados para a revisão 
sistemática da literatura. 
 

Além da teoria institucional e da visão baseada em recursos, outras correntes teóricas 

também são utilizadas pontualmente por alguns dos estudos. Como exemplo, podem 

ser citadas a teoria da contingência (Donaldson, 2001), utilizada por Zeriti et al. (2014), 

o conceito de triple bottom line (Elkington, 1998) utilizado por Pless et al. (2012), 

Palma et al. (2014), Correa et al. (2015) e Flores et al. (2016) e teoria de stakeholders 

(Freeman, 1984; Donaldson & Preston, 1995; Hörisch, Freeman, & Schaltegger, 

2014), utilizada, por exemplo, por Pless et al. (2012), Aragón-Correa et al. (2016), 

Hörisch et al. (2016), Glaber et al. (2017). 

 

Nas subseções a seguir, apresentam-se os detalhamentos das duas principais 

correntes teóricas utilizadas pelos artigos analisados, ou seja, a teoria institucional 

(item 2.1) e a resource-based view (item 2.2).  
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2.1 Teoria institucional 
 

De acordo com a teoria institucional, as “organizações são compostas de muitos 

elementos institucionais, algumas regras, normas ou crenças” (Scott, 2008, p. 429). 

Esses elementos são influenciados, moldados ou tomados emprestados do ambiente 

em que as organizações se inserem (Scott, 2008). Apesar de simbólicos, os aspectos 

institucionais são relevantes pois fornecem “esquema cognitivo, orientação normativa 

e regras que restringem e capacitam o comportamento social” (Scott, 2008, p. 429). 

Os elementos institucionais resultam, bem como emergem, são mantidos ou 

modificados, a partir da dinâmica entre os atores sociais. 

 

Meyer e Rowan (1977) definem as regras institucionalizadas em classificações 

incorporadas pela sociedade como tipificações ou interpretações, as quais podem ser 

tidas como verdade, sustentadas pela opinião púbica ou amparadas por lei. Além de 

apresentarem obrigações normativas, as instituições influenciam a vida social com 

“fatos que devem ser levados em consideração pelos atores”, adotando um “status de 

regra no pensamento e ação sociais” (Meyer & Rowan, 1977, p. 341). As regras 

institucionais agem como mitos que são incorporados pelas organizações e que 

resultam em “legitimidade, recursos, estabilidade e perspectivas de sobrevivência 

aprimoradas” (Meyer & Rowan, 1977, p. 340). 

 

Para North (1990), as “instituições são a regra do jogo em uma sociedade”, ou as 

restrições criadas socialmente que “moldam a interação humana” (North, 1990, p. 3). 

Essas restrições podem ser tanto formais, isto é, regras, leis, e contratos econômicos, 

por exemplo, quanto informais, como convenções e normas de comportamento 

aceitas socialmente. As instituições podem ser criadas ou evoluir ao longo do tempo. 

As instituições, portanto, definem incentivos nas relações políticas, sociais e 

econômicas. O papel das instituições diminui as incertezas a partir da criação de uma 

“estrutura estável (mas não necessariamente eficiente) para as relações humanas” 

(North, 1990, p. 6), o que, por sua vez, resulta na redução de custos de transação e 

de informação (North, 1990; Kallás, 2014). 

 

Alguns pesquisadores desagregam a teoria institucional em duas vertentes temporais 

distintas, uma antiga e outra nova (Powell & Dimaggio, 1991; Hirsch & Lounsbury, 



 22 

1997; Stinchcombe, 1997). Enquanto a vertente inicial destaca a visão histórica e o 

hábito como influenciadores no processo de escolhas restritivas, ou na força das 

pressões morais e costumes na consolidação da ordem social, a vertente mais recente 

sustenta que símbolos e mapas mentais fornecem diretrizes para o comportamento 

social (Scott, 2008).  

 

Independente da vertente assumida, as instituições influenciam o processo de 

reprodução social e de estruturação das organizações (por exemplo Meyer & Rowan, 

1977; DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 2008). Sendo as instituições fruto das ações 

humanas, não necessariamente resultam de ações conscientes (Kallás, 2014) ou de 

uma visão de atores racionais (Powell & Dimaggio, 1991). Assim, pesquisadores no 

campo da teoria institucional enfatizam que “muitas dinâmicas no ambiente 

organizacional não são de imperativos tecnológicos ou materiais, mas sim normas 

culturais, símbolos, crenças e rituais” os quais se sustentam no conceito de 

legitimidade organizacional (Suchman, 1995).  

 

Como afirmam Meyer e Rowan (1977), 

 
As organizações são levadas a incorporar as práticas e procedimentos 
definidos pelos conceitos racionalizados predominantes do trabalho 
organizacional e institucionalizados na sociedade. As organizações 
que o fazem aumentam sua legitimidade e suas perspectivas de 
sobrevivência, independentemente da eficácia imediata das práticas e 
procedimentos adquiridos (Meyer & Rowan, 1977, p. 340). 
 

Nesse contexto, Suchman (1995) adota uma definição para legitimidade que incorpora 

as dimensões de avaliação e cognitiva e leva em consideração a percepção social. 

Assim, define legitimidade como “uma percepção ou suposição generalizada de que 

as ações de uma entidade são desejáveis, adequadas ou apropriadas em algum 

sistema socialmente construído de normas, valores, crenças e definições” (Suchman, 

1995, p. 574). A legitimidade é definida além dos limites da organização, ou seja, pela 

comunidade mais ampla da qual ela faz parte (Darnall et al., 2008). 

 

Assim, levando em conta a relevância da legitimação (DiMaggio & Powell, 1983; 

Oliver, 1991; Suchman, 1995), são diferentes os níveis de pressão institucionais a 

serem consideradas. Segundo Darnall et al. (2008) em um nível interorganizacional, 
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estas pressões institucionais resultam de fontes externas, como governo, mercados e 

sociedade; no nível organizacional, as pressões institucionais, além dos fatores 

externos, também derivam da cultura, de crenças e processos políticos 

compartilhados (DiMaggio & Powell, 1983) e dos acionistas (Henriques & Sadorsky, 

1996, 1999). 

 

Na busca pela legitimidade e pela aceitação social, as organizações sofrem a 

influência de três mecanismos distintos, definidos por DiMaggio e Powell (1983), que 

orientam as mudanças isomórficas institucionais. O primeiro consiste no isomorfismo 

coercitivo, o qual resulta da influência legal, política e pressão social. O segundo, 

identificado pelos pesquisadores como isomorfismo mimético, ou seja, a imitação ou 

respostas padrão frente à incerteza. O terceiro, isomorfismo normativo, é relacionado 

à profissionalização ou ao esforço dos membros de uma organização para definir as 

condições e métodos de seu trabalho e que estabelece uma base cognitiva para 

legitimação de sua ocupação, fatos que levam à seleção de um padrão de pessoas 

para ocupar determinadas profissões (DiMaggio & Powell, 1983).  

 

Estas dimensões derivam do conceito de isomorfismo, definido como o “processo 

restritivo que obriga uma unidade de uma população a se assemelhar a outras 

unidades que enfrentam o mesmo conjunto de condições ambientais” (DiMaggio & 

Powell, 1983, p. 149). O isomorfismo institucional ajuda no entendimento de que 

organizações competem por poder político e por legitimidade institucional, e não 

apenas por recursos e clientes (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

Similarmente, Scott (1995, 2008) aborda três tipos de dimensões dentro da influência 

institucional sobre as organizações, as quais denomina como elementos reguladores, 

normativos e culturais-cognitivos. Elementos reguladores “estimulam a definição de 

regras, o monitoramento e as atividades de sanção” (Scott, 2008, p. 428). Os 

elementos normativos, fornecem a noção de regra, avaliação e obrigatoriedade na 

vida social. Já os elementos culturais-cognitivos tratam de “concepções 

compartilhadas que definem a natureza da realidade social” e os quadros dos quais 

derivam os significados (Scott, 2008, p. 428). 
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Considerando o processo de isomorfismo sustentado pelos elementos e pressões 

institucionais, Meyer e Rowan (1977) apontam algumas consequências importantes 

para as organizações, em especial, que este isomorfismo promove o seu sucesso e a 

sua sobrevivência. Os autores defendem que essas organizações:  

 

(a) incorporam elementos que são legitimados externamente e não em 
termos de eficiência; (b) empregam critérios de avaliação externa ou 
cerimonial para definir o valor dos elementos estruturais; e (c) a 
dependência de instituições definidas externamente reduz a 
turbulência e mantém a estabilidade. Como resultado, argumenta-se 
aqui que o isomorfismo institucional promove o sucesso e a 
sobrevivência das organizações. A incorporação de estruturas formais 
legitimadas externamente aumenta o compromisso de participantes 
internos e constituintes externos. E o uso de critérios de avaliação 
externa - isto é, avançando para o status na sociedade de uma 
subunidade em vez de um sistema independente - pode permitir que 
uma organização continue sendo bem-sucedida por definição social, 
protegendo-a do fracasso (Meyer & Rowan, 1977, p. 348).  
 

Além de fundamental para a definição da estrutura e para a sobrevivência das 

organizações, processos institucionais influenciam no comportamento estratégico das 

empresas (Oliver, 1991). O Quadro 2 apresenta o resumo desses comportamentos 

que podem ser implementados pelas empresas, para a conformidade com o ambiente 

institucional, em resposta a pressões (Oliver, 1991). 
 

Estratégias Táticas Exemplos 
Aceitar Aderir Seguir as normas invisíveis e aprovadas 
 Imitar Copiar modelos institucionais 
 Obedecer Obedecer às regras e aceitar normas 
Acomodar Equilibrar Balancear as expectativas de múltiplos constituintes 
 Pacificar Conciliar e acomodar elementos institucionais 
 Barganhar Negociar com stakeholders institucionais 
Evitar Esconder Disfarçar as não-conformidades 
 Amortecer Afrouxar anexos institucionais 
 Escapar Alterar metas, atividades ou domínios 
Resistir Dispensar Ignorar normas ou valores explícitos 
 Desafiar Contestar regras e valores explícitos 
 Confrontar Resistir às fontes de pressão institucional 
Manipular Cooptar Atrair constituintes influentes 
 Influenciar Incorporar valores e critérios 
 Controlar Dominar constituintes e processos institucionais 

Quadro 2 – Respostas estratégicas aos processos institucionais 
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Fonte: Oliver, 1991, p. 152. 
 

 

2.2 Visão Baseada em Recursos (RBV) 
 

 

A resource-based view of the firm (RBV), ou visão baseada em recursos consiste em 

uma teoria ampla que contribui para o campo da gestão estratégica através da 

“integração de diversas correntes de pesquisa em economia, teoria das organizações, 

organização industrial e estratégia” (Fleury & Fleury, 2012, p. 53). A RBV reúne 

diversas teorias sobre a firma (Hoskisson, Hitt, Wan, & Yiu, 1999). De acordo com 

Sousa Filho (2013), alguns exemplos são a knowledge-based view (KBV) ou visão 

baseada no conhecimento (Kogut & Zander, 1992), as capacidades dinâmicas (Teece 

et al., 1997; Eisenhardt & Martin, 2000), o ciclo de vida das capacidades (Helfat & 

Peteraf, 2003), as competências essenciais (Prahalad & Hamel, 1990), e a visão 

relacional (Dyer & Singh, 1998). Todas essas correntes derivam da mesma raiz teórica 

da RBV, ou seja, a ênfase na “natureza idiossincrática dos recursos e capacidades de 

uma empresa” (Hoskisson et al., 1999, p. 442). 

 

A RBV não é nova. Algumas de suas ideias e conceitos podem ser identificados em 

trabalhos clássicos no campo de gestão, como a relação entre as competências 

essenciais e o desempenho da empresa (Hoskisson et al., 1999). Entre alguns 

exemplos de conceitos que podem ser relacionados à RBV, na visão de Hoskisson et 

al., 1999, p. 438), destacam-se: a ideia de “competência distintiva” de uma 

organização (Selznick, 1957); a visão de que “estrutura segue a estratégia” de uma 

organização (Chandler, 1962), assim como a proposição de que “uma avaliação 

interna de pontos fortes e fracos, levam à identificação de competências distintivas” 

(Andrew, 1971); e a definição do conceito de sinergia decorrente da combinação 

interna de capacidades e competências (Ansoff, 1965). 

 

Os fundamentos teóricos da RBV, entretanto, têm origem no trabalho seminal de Edith 

Penrose (1959) referente à teoria do crescimento da firma ou the theory of the growth 

of the firm (TGF) (Hoskisson et al., 1999; Fleury & Fleury, 2012). Penrose vai além da 

tradição da economia neoclássica (Lockett, 2005), por buscar explicar a questão do 
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“crescimento da firma do mundo real” (Pitelis, 2009, p. 11). Penrose postula que “uma 

empresa é uma organização administrativa e um conjunto de recursos produtivos” 

(Penrose, 1960, p. 2). Ela define recursos como "as coisas físicas que uma empresa 

compra, aluga ou produz para seu próprio uso, e as pessoas contratadas em termos 

que os fazem efetivamente parte da empresa" (Penrose, 1959, p. 67). Considerando 

esses conceitos, o processo de crescimento da empresa e suas limitações estão 

relacionados ao seu conjunto de recursos produtivos (Lockett, 2005). 

 

Segundo Hoskisson et al. (1999),  

Penrose argumentou que é a heterogeneidade, não a 
homogeneidade, dos serviços produtivos disponíveis ou 
potencialmente disponíveis a partir de seus recursos que dão a cada 
empresa seu caráter distintivo. A noção de que as empresas obtêm 
um caráter distintivo em virtude de seus recursos heterogêneos é a 
base da RBV. Penrose também relacionou a interação entre recursos 
materiais e humanos para o desempenho da empresa. Essa 
associação entre recursos e desempenho é uma questão importante 
no gerenciamento estratégico (Hoskisson et al., 1999, p. 438). 

 

Nas décadas de 1980 e 1990, a RBV ganha espaço e atenção, com estudos que 

buscam analisar os recursos como fontes de vantagem competitiva para as empresas 

(Hoskisson et al. 1999). Wernerfelt (1984) propõe a perspectiva dos recursos da 

empresa como forma de avaliar sua gestão estratégica. O pesquisador busca analisar 

a “relação entre rentabilidade e recursos, bem como formas de gerenciar a posição 

dos recursos da empresa ao longo do tempo” (Wenerfelt, 1984, p. 171). Para tanto, 

trabalha com uma visão análoga as barreiras e matrizes de compartilhamento de 

crescimento, introduzindo os conceitos de “barreira de posição de recursos” e 

“matrizes de recursos e produtos”, os quais sugere como ferramentas para a gestão 

estratégica (Wenerfelt, 1984). Essas ferramentas, por sua vez, auxiliam no processo 

de escolha entre a exploração de recursos existentes ou o desenvolvimento de outros 

novos. 

 

No corpo teórico da RBV, os recursos podem ser ativos tangíveis ou intangíveis 

(Wernerfelt, 1984). Recursos tangíveis podem ser identificados com facilidade, 

enquanto que os recursos intangíveis são de difíceis de observar e quantificar, como 

a habilidades profissionais (Grant, 1991). Barney (1991) afirma que os recursos da 

firma “incluem todos os ativos, capacidades, processos organizacionais, atributos da 
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empresa, informações, conhecimentos etc. controlados por uma empresa” os quais 

possibilitam que esta “conceba e implemente estratégias que melhorem sua eficiência 

e eficácia” (Barney, 1991, p. 101).  

 

Tendo em vista estes conceitos, Grant (1991) propõe seis categorias de recursos: 

“recursos financeiros, recursos físicos, recursos humanos, recursos tecnológicos, 

reputação e recursos organizacionais” (Grant, 1991, p. 119). Barney (1991), por sua 

vez, apresenta três categorias: recursos físicos (tecnologia, equipamentos, acesso a 

matéria-prima, por exemplo), recursos humanos (treinamento, experiência, 

inteligência, relações dos indivíduos que compõem a equipe técnica e executivos) e 

recursos organizacionais (estrutura formal, planejamento formal e informal, 

mecanismos de controle, sistemas de controle, por exemplo). 

 

Barney (1991) contribui para o avanço da RBV ao elaborar um quadro mais 

abrangente e concreto que suporta o processo de identificação das “características 

necessárias dos recursos para gerar vantagens competitivas sustentáveis” 

(Hoskisson et al., 1999, p. 439). Ele propõe o modelo VRIN, o qual define quatro 

atributos dos recursos com esse potencial: valor (no sentido de explorar oportunidades 

e neutralizar ameaças no ambiente em que a empresa se insere), raridade (recursos 

raros em relação aos competidores atuais e potenciais), não imitabilidade (ou imitáveis 

de forma imperfeita) e não substituibilidade (não deve haver substitutos equivalentes 

para o recurso). O pesquisador também postula dois pressupostos fundamentais para 

a RBV: o pressuposto da heterogeneidade dos recursos empresas, em que os 

recursos e capacidades podem variar significativamente entre as firmas; e o 

pressuposto da imobilidade de recursos, em que essas diferenças dos recursos e 

capacidades entre as empresas podem ser estáveis ao longo do tempo (Barney, 

1991). A Figura 1 apresenta a adaptação do modelo conceitual proposto por Barney 

(1991). 
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Figura 1 – A relação entre a heterogeneidade e imobilidade dos recursos, valor, 
raridade, não imitabilidade, não substituibilidade e vantagem competitiva 
sustentável 
Fonte: Adaptado de Barney, 1991, p. 112. 
 

O modelo e os pressupostos de Barney (1991) procuram explicar a diferença de 

desempenho entre as empresas. As empresas são heterogêneas por apresentarem 

recursos com características singulares ou diferenciáveis das demais empresas, os 

quais tende a ser imperfeitamente móveis. Assim, apresentam diferentes 

desempenho organizacional. Caso os recursos fossem perfeitamente móveis ou 

homogêneos, as empresas tenderiam também à homogeneidade, fato que tornaria 

muito difícil a construção de um diferencial competitivo entre elas (Barney, 1991; 

Sousa Filho, 2013). 

 

Ainda segundo Barney (1991), alguns motivos explicam a razão pela qual os recursos 

podem ser difíceis de imitar: as condições históricas da empresa as quais determinam 

a habilidade de se obter ou desenvolver recursos, definida como path dependence 

(Barney, 1991); a ambiguidade causal, ou seja, a não compreensão ou entendimento 

limitado da relação entre os recursos controlados pela empresa e as vantagem 

competitiva sustentável desta, fato que dificulta a imitação por parte dos competidores 

(Lippman & Rumelt, 1982; Reed & DeFillipi, 1990; Barney, 1991); e a complexidade 

social, que retrata o complexo fenômeno social interno às empresas, para além da 

capacidade sistemática de gestão e influência (Barney, 1991) como, por exemplo, a 

cultura organizacional (Barney, 1986) e a reputação entre fornecedores (Porter, 1980). 

Por gerarem a dificuldade de imitação dos recursos, essas três características 

também sustentam a vantagem competitiva da firma. 

 

Heterogeneidade	dos	
recursos	da	empresa

Imobilidade	dos	
recursos	da	empresa

Valor

Raridade

Não	imitabilidade

Não	substituibilidade

Vantagem	
Competitiva	Sustentável
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Com o desenvolvimento teórico da RBV, outros pesquisadores propõem a distinção 

conceitual entre recursos e capacidades da firma. Para Amit e Schoemaker (1993), 

enquanto recursos são ativos possíveis de serem avaliados isoladamente, 

capacidades consistem em habilidades organizacionais aplicadas na integração e 

coordenação dos recursos. Já Teece et al. (1997), definem capacidades dinâmicas 

como “a habilidade da empresa em integrar, construir e reconfigurar competências 

internas e externas para endereçar ambientes em rápida mudança” (Teece et al., 

1997, p. 561). Esses pesquisadores argumentam que as capacidades dinâmicas 

consistem na “capacidade de uma organização alcançar formas novas e inovadoras 

de vantagem competitiva”, considerando a dependência histórica (ou path 

dependence) e posições de mercado (Teece et al., 1997, p. 561). 

 

Para Eisenhardt e Martin (2000), as capacidades dinâmicas são definidas como as 

“rotinas estratégicas e organizacionais pelas quais as empresas alcançam novas 

configurações de recursos na medida em que os mercados emergem, colidem, se 

dividem, evoluem e morrem” (Eisenhardt & Martin, 2000, p.1107). Para esses 

pesquisadores, as capacidades dinâmicas podem servir para integrar recursos, outras 

são usadas para a reconfiguração dos recursos da firma, enquanto outras se 

relacionam a aquisição ou criação destes recursos (Eisenhardt & Martin, 2000). 

 

De acordo com Teece (2007),  

 

O framework das capacidades dinâmicas vai além das abordagens 
tradicionais para entender a vantagem competitiva na medida em que 
não só enfatiza os traços e processos necessários para alcançar um 
bom posicionamento em um ecossistema favorável, mas também se 
esforça para explicar novas considerações estratégicas e as 
disciplinas de tomada de decisão necessárias para garantir que as 
oportunidades, uma vez percebidas, possam ser aproveitadas; e como 
o negócio pode ser reconfigurado quando o mercado e/ou a tecnologia 
inevitavelmente se transformam novamente (Teece, 2007, p. 1347). 

 

Os conceitos do corpo teórico da RBV servem de base para muitos estudos que 

procuram analisar a adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental por parte 

das empresas. Como exemplos, a orientação ambiental (Banerjee, 2001; 2002; 

Menguc & Ozanne, 2005; Chan, 2010; Chan & Ma, 2016), a cultura organizacional 

verde (Menon & Menon, 1997; Leonidou, 1998; Leonidou et al., 2015) ou, 
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simplesmente, a forma como a empresa planeja e define suas operações, processos 

e produtos (Aragón-Caracuel et al., 2012) são definidas como capacidades dinâmicas 

determinantes para que a empresa desenvolva e implemente estratégias de 

sustentabilidade, tais como estratégias ambientais proativas (Sharma, 2000; Chan & 

Ma, 2016), práticas de sustentabilidade (Marshall et al., 2010; Chakrabarty & Wang, 

2012) ou sistemas de gestão ambiental (Melnyk, Sroufe, & Calantone, 2003; Darnall 

et al., 2008) 

 

A orientação ambiental pode ser definida como uma cultura empresarial ou orientação 

estratégica que leva em conta os impactos no meio ambiente e que se traduz a 

filosofia de uma empresa de operar de forma sustentável (Banerjee, 2002; Chan & 

Ma, 2016). A orientação ambiental liga os recursos internos das empresas aos seus 

compromissos ambientais e suas atitudes corporativas em prol do meio ambiente 

natural (Menguc & Ozanne, 2005). As empresas apresentam um alto nível de 

orientação ambiental quando exibirem um forte senso de responsabilidade, em toda 

a organização, por sua conduta e seus potenciais impactos no ambiente natural 

(Banerjee, 2001; Chan & Ma, 2016). Empresas orientadas ao meio ambiente também 

demonstram maior competência para integrar suas preocupações ambientais em sua 

cultura corporativa, tomada de decisão, operações e interações com os principais 

interessados (Linnenluecke & Griffiths, 2010; Chan & Ma, 2016). 

 

Similarmente, a cultura organizacional verde, definida por Leonidou et al. (2015, p. 

801) como o “conjunto de valores e normas verdes compartilhados pelos membros da 

organização”, podem afetar a natureza e o alcance do comportamento estratégico 

sustentável da empresa, em especial em um contexto de exportações, dado as 

pressões e demandas ambientais dos mercados internacionais. Nesse sentido, 

cultivar valores e normas voltadas ao meio ambiente natural entre os funcionários – 

como por exemplo, a administração ambiental, a responsabilidade social e o 

desenvolvimento sustentável – é fundamental para promover o pensamento ecológico 

na empresa. Organizações cujos funcionários apresentam consciência ecológica são 

mais propensas a ter pessoal especializado em meio ambiente, incorporar processos 

de fabricação verdes e desenvolver programas de marketing alinhados ao meio 

ambiente natural (Baker & Sinkula, 2005; Leonidou et al., 2015). Isso, no entanto, 

demanda estruturas de governança, suporte em termos de políticas internas e 
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sistemas de controle para funcionar em toda a empresa, bem como o papel e o 

compromisso da alta gestão com o fomento dessa cultura internamente (Banerjee, 

Iyer, & Kashyap, 2003; Leonidou et al., 2015).  

 

Chiaverso et al. (2015) argumentam que a rede de uma empresa é crucial para reunir 

os conhecimentos-chave a serem aplicados para o desenvolvimento de uma 

orientação para o meio ambiente natural. Apontam que o processo de inovação 

ecológica da empresa depende de capacidades dinâmicas: por um lado, a capacidade 

de absorção que uma empresa possui em relação ao conhecimento ambiental 

especializado que deve ser adquirido; por outro lado, o desenvolvimento de 

relacionamentos com um conjunto abrangente de provedores de conhecimento nessa 

rede de relacionamento.  

 

Chakrabarty e Wang (2012), por sua vez, analisam os efeitos das capacidades de 

inovação em processos e tecnologias, decorrentes da pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) e da capacidade de orientação para o mercado, resultado do processo de 

internacionalização da empresa como fatores relevantes para a adoção e manutenção 

de práticas de sustentabilidade ambiental. 

 

Em todos esses exemplos, a forma como as empresas organizam e gerenciam seus 

recursos valiosos, raros, difíceis de imitar e substituir, incluindo valores ambientais e 

conhecimentos sobre o tema, face às pressões externas e competências internas 

desenvolvidas, influenciam o comportamento estratégico ambientalmente sustentável 

que será adotado, ou, ainda, se o mesmo será adotado pela empresa. Isso inclui, em 

especial, o processo de desenvolvimento das capacidades dinâmicas da empresa, em 

linha com a visão de dependência histórica (Teece et al., 1997), de forma a identificar 

e aproveitar oportunidades com base no contexto externo e nas competências e 

pontos fortes internos, fato que possibilita um bom posicionamento no mercado 

(Teece, 2007). Assim, em consequência da estratégia de sustentabilidade adotada, a 

empresa pode alcançar a diferenciação de seus produtos ouda sua imagem, a partir 

da incorporação de melhorias sensíveis em aspectos tangíveis e intangíveis, como 

também alcançar a liderança por custos decorrente do uso de tecnologias voltadas ao 

meio ambiente natural ou inovações produtivas (Shrivastava, 1995; Leonidou et al., 

2015). 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

 

3.1 Método de pesquisa 
 

 

O presente estudo foi estruturado como uma revisão sistemática da literatura voltada 

a explorar como o conceito de “estratégia de sustentabilidade ambiental” tem sido 

pesquisado nas literaturas de negócios e gestão, com ênfase em international 

business (IB) ou negócios internacionais.  

 

Revisões sistemáticas da literatura são pesquisas que usam a literatura sobre um 

determinado problema como fonte de dados (Sampaio & Mancini, 2007). No entanto, 

esse tipo de revisão difere das revisões tradicionais, na medida em que adota um 

processo claro, científico e transparente (Tranfield et al., 2003), que possa ser 

facilmente entendido e replicável (Bossle et al., 2016). Além disso, visa limitar ou 

minimizar erros sistemáticos, por meio da identificação, avaliação e síntese de todos 

os estudos relevantes voltados a responder a uma pergunta em particular (Petticrew 

& Roberts, 2006). Esse método fornece, portanto, uma visão clara do protocolo 

adotado, ou seja, das decisões, procedimentos e conclusões aplicada pelos autores 

da revisão (Tranfield et al., 2003). 

 

As revisões sistemáticas são aplicadas para “dar sentido a grandes corpos de 

informações” e “contribuir para respostas às perguntas sobre o que funciona e o que 

não” em um campo de pesquisa (Petticrew & Roberts, 2006, p. 2). Ao estruturar e 

disponibilizar um resumo de diversos estudos sobre determinada problemática de 

pesquisa, as revisões sistemáticas “permitem incorporar um maior espectro de 

resultados relevantes, em vez de limitar as conclusões à leitura de apenas alguns 

artigos” (Sampaio & Mancini, 2007, p. 78). Mais ainda, podem ser utilizadas para 

informar políticas e práticas dentro de um campo de investigação, considerando a 

importância da prática baseada em evidências e do grande número de publicações 

disponíveis (Ridley, 2012). 
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Como afirmam Petticrew e Roberts (2006), revisões sistemáticas buscam responder 

a uma questão ou testar uma hipótese específicas, em vez de simplesmente resumir 

tudo o que existe sobre determinada questão. São, ainda, um “método para mapear 

áreas de incerteza e identificar onde pouca ou nenhuma pesquisa relevante foi 

realizada”, além de identificar “onde novos estudos são necessários” (Petticrew & 

Roberts, 2006, p. 2). Revisões sistemáticas também sinalizam áreas de pesquisa em 

que exista falta de certeza acerca dos resultados, ou que estes careçam de 

legitimidade – em outras palavras, áreas em que haja poucas evidências convincentes 

para apoiar esses resultados (Petticrew & Roberts, 2006). 

 

Assim, o objetivo deste estudo é o de identificar e avaliar, sistematicamente, trabalhos 

relevantes que abordam estratégias de sustentabilidade ambiental e 

internacionalização de empresas, para então identificar lacunas, problemas, 

tendências e oportunidades para novos estudos e pesquisas nesse campo teórico 

(Srivastava, 2007). A revisão sistemática, conforme argumentado, emerge como um 

método adequado, tendo em vista contribuir para o desenvolvimento da teoria.  

 

Em complemento, o objetivo deste estudo é o de endereçar as perguntas específicas 

definidas – investigar os principais fatores (internos e externos) que influenciam a 

adoção de estratégias de sustentabilidade e os impactos (positivos e negativos) dessa 

adoção em termos de desempenho internacional da empresa –, fato que justifica a 

adoção de uma revisão sistemática da literatura. Esse método é particularmente 

valioso quando o objetivo é revisar todas as evidências sobre uma ou mais questões 

específicas, principalmente quando houver alguma incerteza sobre a resposta (Bossle 

et al., 2016; Petticrew & Roberts, 2006). 

 

 

3.2 Processo e Protocolo de Pesquisa 
 

 

Neste estudo, a revisão sistemática da literatura seguiu os protocolos descritos por 

Tranfield et al. (2003), Petticrew e Roberts (2006) e Sampaio e Mancini (2007), 

considerando adaptações para o contexto de ciências sociais, assim como observado 

no trabalho de Bossle et al. (2016).   
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Figura 2 – Revisão sistemática: delineamento do protocolo de pesquisa 
Fonte: adaptado a partir de Bossle et al. (2016); Petticrew e Roberts (2006) e Sampaio 
e Mancini (2007). 
 

O protocolo de trabalho é um plano que direciona a pesquisa, ajuda a manter sua 

objetividade e fornece descrições claras de cada etapa a ser conduzida. O protocolo 

deve descrever as questões específicas revisadas pelo estudo, a amostra utilizada 

Definir as questões espeíficas de pesquisa, e determinar as áreas de interesse:
- Quais são os fatores (internos e externos) que influenciam da adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental?
- Quais os impactos (positivos e negativos) sobre o desempenho de exportação de empresas que adotam estratégias 

de sustentabilidade ambiental?

Identificar a base de dados; definir as palavras-chave; definir a estratégia de pesquisa:
- environment/environmental, sustainable/sustainability, green, export e international; 

- pesquisa na Web of Science;
- áreas de pesquisa (negócios e gestão).

Estudos identificados considerando o campo "tópico" 
(n=4.714)

Aplicar análise exploratória inicial e refinar a pesquisa 
de forma alinhada aos objetivos definidos

Definir os critérios de inclusão e exclusão para refinamento da amostra:
tipos de estudo, período de análise, unidade de análise, enfoque dos estudos, campo para pesquisa das palavras-

chave

Critérios de inclusão: áreas de pesquisa (negócios e 
gestão, definidos a priori), período de análise entre 

1990 e 2017, estudos teóricos ou empíricos, enfoque 
principal em sustentabilidade ambiental no contexto de 

negócios internacionais/exportações (título)

Critérios de exclusão: tipo de estudo (que não sejam  
artigos publicados), estudos anteriores a 1990, artigos 
repetidos (identificados em mais de uma combinação 

de palavras-chave)

Estudos identificados considerando o campo "título" 
(n=187) Exclusão de artigos repetidos (n=13)

Estudos potencialmente relevantes para a revisão 
(n=174)

Estudos inelegíveis com a aplicação dos critérios de 
inclusão e exclusão (n=137): estudo não aderente ao 

objetivo da revisão sistemática ou que não endereça o 
tema de interesse (n=56); palavras-chave (meio 
ambiente, sustentável e verde) aplicadas fora do 

contexto de meio ambiente natural (n=74); estudo não 
disponível (n=1); estudos cuja unidade de análise não 

é a empresa (n=6)

Estudos utilizados na revisão sistemática (n=37)

Analisar e avaliar criticamente e os estudos: elaborar formulário de extração 

Desenvolver o resumo com todas as análises (descritivas e conceituais)

Concluir informando os principais achados e identificar lacunas para futuras pesquisas
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detalhando os tipos de estudo a serem considerados, a estratégia aplicada para 

identificação de estudos relevantes, os critérios de inclusão e exclusão dos estudos e 

os meios pelos quais esses estudos serão revisados e sintetizados na revisão 

sistemática (Tranfield et al., 2003; Petticrew & Roberts, 2006). 

 

A Figura 2 apresenta o projeto do protocolo de pesquisa adotado. Neste esquema, 

são especificados os critérios de inclusão, e o tamanho da amostra dos estudos 

incluídos em cada uma das etapas. Também destaca os critérios de exclusão e o 

número de artigos que não atenderam os critérios de inclusão e, portanto, foram 

excluídos da revisão sistemática (Bossle et al., 2016). 

 
Em seguida, são apresentados maiores detalhes das etapas de execução. Todo o 

protocolo e a estratégia de pesquisa estão devidamente relatados em detalhes o 

suficiente para garantir que possam ser replicados (Tranfield et al., 2003).  

 

Etapa 1: Definir a questão de pesquisa 
 

O passo inicial para a revisão sistemática, assim como para qualquer outra 

investigação científica, consiste na definição de uma questão clara a ser respondida 

(Sampaio & Mancini, 2007; Petticrew & Roberts, 2006). Para o presente estudo, as 

questões de pesquisa a serem respondidas por meio da revisão sistemática da 

literatura são: 

• Quais são os fatores (internos e externos) que influenciam da adoção de 

estratégias de sustentabilidade ambiental? 

• Quais os impactos (positivos e negativos) sobre o desempenho de exportação 

de empresas que adotam estratégias de sustentabilidade ambiental? 

 

Etapa 2: Validar o protocolo de pesquisa 
 

Revisões sistemáticas podem ser considerados como um “processo de exploração, 

descoberta e desenvolvimento” (Tranfield et al., 2003, p. 215). Em complemento, o 

protocolo de revisão pode englobar discussões conceituais acerca do problema de 

pesquisa e seu significado (Tranfield et al., 2003). Dessa maneira, cada etapa foi 
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planejada e conduzida considerando discussões junto ao professor orientador, bem 

como contando com contribuições pontuais de membros da banca de defesa do 

projeto, de forma a validar e aprimorar o processo adotado ao longo da revisão.  

 

Etapa 3: Conduzir a pesquisa 
 

A condução de uma revisão sistemática se inicia com a identificação de palavras-

chave e termos de pesquisa (Tranfield et al., 2003). A determinação de palavras-chave 

consiste em uma das principais atividades de uma revisão sistemática (Bossle et al., 

2016) e tem como intuito identificar uma lista completa dos artigos sobre os quais a 

revisão será conduzida (Tranfield et al., 2003). Em especial, é importante que todos 

os artigos considerados relevantes, ou que possam ter algum impacto na conclusão 

da revisão, sejam incluídos (Sampaio & Mancini, 2007). 

 

Para este estudo, tendo em vista as questões específicas a serem respondidas, as 

palavras-chave foram selecionadas com o objetivo de manter um foco rígido no 

processo de pesquisa (Bossle et al., 2016) sobre os principais fatores internos e 

externos que influenciam a adoção de estratégias de sustentabilidade e os impactos 

positivos e negativos dessa adoção em termos de desempenho internacional da 

empresa. Nesse sentido, e em linha com o estudo de Bossle et al. (2016), duas 

questões merecem destaque. Primeiro, conceitos similares são empregados de forma 

equivalente na literatura, como sinônimos, para representar o meio ambiente natural: 

os termos “verde” e “ambiental”. Além disso, o conceito de meio ambiente natural está 

relacionado ao conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, compreende o 

aspecto ambiental deste último (Bossle et al., 2016).  

 

Dessa forma, do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, as palavras-chave 

adotadas na revisão são “verde”, “ambiental” e “sustentável”. Para integrar o aspecto 

da sustentabilidade ambiental com negócios internacionais de empresas, em especial 

atividade de exportação, foram consideradas as palavras-chave “exportação” e 

“internacional”. As palavras-chave foram combinadas em pares, uma de cada aspecto 

considerado (sustentabilidade ambiental e exportação/internacionalização), criando 

um total de seis critérios de pesquisa, a saber: i) “environm*” e “export*”; ii) 
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“sustainab*” e “export*”; iii) “green*” e “export”; iv) “environm*” e “internat*”; v) 

“sustainab*” e “internat*” e vi) “green*” e “Internat*”. 

 

Definidas as palavras-chave, o próximo passo diz respeito ao levantamento dos 

estudos necessários. Para tanto, é necessário definir o tipo de estudos a serem objeto 

da revisão e, em seguida, conduzir a pesquisa em bases de dados eletrônicas, 

bibliografias, livros, entre outras fontes possíveis (Petticrew & Roberts, 2006). A 

pesquisa em bases de dados eletrônicas e em outras fontes é uma habilidade 

importante no processo de implementação de uma revisão sistemática, considerando 

que a busca eficientemente maximiza a possibilidade de encontrar artigos relevantes 

(Sampaio & Mancini, 2007). Esse estudo considera como escopo de análise artigos 

publicados, de diferentes fontes internacionais (journals), utilizando como base de 

consulta a plataforma Web of Science. A Web of Science é uma base de dados 

multidisciplinar que abrange a literatura nos campos de ciências, ciências sociais e 

artes e humanidades, além de indicar as principais revistas (journals) em todas as 

disciplinas (Fink, 2010). 

 

Etapa 4: Estabelecer critérios de inclusão e exclusão 
 

As seis combinações das palavras-chave foram aplicadas, na base de dados da Web 

of Science, considerando como estratégia de pesquisa os seguintes critérios 

complementares: uso, inicialmente, do campo “tópico”, para alcançar uma gama 

ampla de artigos, e período de análise entre 1990 e 2017. A escolha desse intervalo, 

com início nos anos 1990, se justifica pela crescente atenção dada ao tema 

sustentabilidade ambiental pela literatura a partir dessa década, seja pelos impactos 

do modelo produtivo industrial no meio ambiente (Shrivastava, 1995; Banerjee, 2002), 

questionados desde essa época e em pauta até os dias de hoje, seja devido à 

Conferência de 1992 sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro (Kolk 

e van Tulder, 2010).  

 

Outro critério definido desde o início diz respeito às áreas de pesquisa a serem 

consideradas na revisão, isto é, negócios (business) e gestão (management). Este 

recorte restrito se justifica pelas próprias perguntas estabelecidas pelo estudo, assim 

como pelo recorte teórico que se busca utilizar como escopo de análise: o campo de 
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negócios internacionais, dentro de estratégia empresarial. Em complemento, foi 

adotada como estratégia de pesquisa a seleção somente de artigos publicados. A 

razão para a aplicação deste critério se trata de um maior zelo quanto a qualidade dos 

estudos utilizados como insumo para a revisão sistemática, uma vez que artigos 

publicados em periódicos científicos de alto nível já terem passado por análises e 

crivos formais e estruturados, por parte de revisores e editores. Essa estratégia 

procura garantir a solidez metodológica dos estudos revisados, bem como evitar 

problemas de viés (Petticrew & Roberts, 2006). 

 

Aplicando os critérios e estratégia descritos, a primeira rodada de pesquisa retornou, 

como resultado de amostra, um total de 4.714 artigos. O detalhamento da amostra 

identificada nessa primeira rodada por combinação de palavras-chave é apresentado 

na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Artigos por critério e estratégia de pesquisa (rodada 1) 

# Base de 
Dados Palavra-chave Campo Período Áreas de 

Pesquisa 
Tipo de 

documento 
Amostra 

(n) 

1 Web of 
Science 

environm* and 
export* 

Tópico 1990 - 
2017 

Business & 
Management 

Artigos 412 

2 Web of 
Science 

sustainab* and 
export* 

Tópico 1990 - 
2017 

Business & 
Management 

Artigos 114 

3 Web of 
Science 

green* and 
export* 

Tópico 1990 - 
2017 

Business & 
Management 

Artigos 57 

4 Web of 
Science 

environm* and 
internat* 

Tópico 1990 - 
2017 

Business & 
Management 

Artigos 3.004 

5 Web of 
Science 

sustainab* and 
internat* 

Tópico 1990 - 
2017 

Business & 
Management 

Artigos 809 

6 Web of 
Science 

green* and 
internat* 

Tópico 1990 - 
2017 

Business & 
Management 

Artigos 318 

TOTAL           4.714 

 

Tendo em vista o grande volume de artigos mapeados, considerando o campo 

“tópico”, optou-se por rodar uma nova pesquisa considerando o campo “título”. A 

pesquisa das palavras-chave considerando o “título” foi uma estratégia utilizada para 

encontrar artigos que se concentram principalmente nas perguntas definidas no 

estudo (Bossle et al., 2016), ou seja, fatores que influenciam a adoção de estratégias 
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de sustentabilidade ambiental e seus impactos no desempenho de exportações. 

Aplicando os critérios e estratégia, considerando a substituição do campo “tópico” por 

“título”, a segunda rodada de pesquisa resultou em amostra de 187 artigos. A Tabela 

2 apresenta os detalhes da amostra por combinação de palavras-chave.  

 

Tabela 2 – Artigos por critério e estratégia de pesquisa (rodada 2) 

# Base de 
Dados Palavra-chave Campo Período Áreas de 

Pesquisa 
Tipo de 

documento 
Amostra 

(n) 

1 Web of 
Science 

environm* and 
export* 

Título 1990 - 
2017 

Business & 
Management 

Artigos 26 

2 Web of 
Science 

sustainab* and 
export* 

Título 1990 - 
2017 

Business & 
Management 

Artigos 5 

3 Web of 
Science 

green* and 
export* 

Título 1990 - 
2017 

Business & 
Management 

Artigos 4 

4 Web of 
Science 

environm* and 
internat* 

Título 1990 - 
2017 

Business & 
Management 

Artigos 105 

5 Web of 
Science 

sustainab* and 
internat* 

Título 1990 - 
2017 

Business & 
Management 

Artigos 30 

6 Web of 
Science 

green* and 
internat* 

Título 1990 - 
2017 

Business & 
Management 

Artigos 17 

TOTAL           187 

Fonte: Análise do autor com informações dos artigos selecionados para a revisão 
sistemática da literatura.  
 

Vale ressaltar que todos os critérios de inclusão e exclusão e estratégia de pesquisa 

foram definidos com base na pergunta que guia a revisão (Sampaio & Mancini, 2007). 

Como próximo passo, o protocolo de revisão leva em conta a seleção e análise dos 

estudos identificados, com base nos critério e estratégia aplicados.  

 

Etapa 5: Selecionar artigos para a revisão  
 

Sobre a amostra de 187 artigos identificados (considerando o campo “título”), foram 

identificados artigos repetidos, ou seja, que foram levantados por mais de uma 

combinação de palavras-chave adotadas. Um total de 11 artigos foram excluídos, 

sendo que um deles, o artigo de Li, Zhou e Wu (2017), repetiu-se por 3 vezes. Assim, 

um total de 13 artigos foram excluídos por esse critério de repetição, o que levou a 
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uma amostra final de 174 artigos potencialmente relevantes para a revisão. O Quadro 

3 apresenta a lista dos artigos que apresentaram repetição. 

 
Autor(es) Fonte 

Okello e Swinton (2017) REVIEW OF AGRICULTURAL ECONOMICS 

Gabler et al. (2017) CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT 

Escapa e Gutierrez (1997) JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 

Aguilera-Caracuel et al. (2012) INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW 

Silverman (2006) ORGANIZATION & ENVIRONMENT 

Costantini e Mazzanti (2012) RESEARCH POLICY 

van Niekerk e Viviers (2014) SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ECONOMIC AND MANAGEMENT 
SCIENCES 

Hill (2001) INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION 
MANAGEMENT 

Sperotto e Gavronski (2016) REVISTA CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Kolk (2016) JOURNAL OF WORLD BUSINESS 

Li et al. (2017) INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW 

Quadro 3 – Lista de artigos repetidos 
Fonte: Análise do autor com informações dos artigos selecionados para a revisão 
sistemática da literatura.  
 
A amostra de 174 artigos potencialmente relevantes ou de interesse para a pesquisa, 

identificados conforme a estratégia de pesquisa, passaram por um processo de 

seleção, isto é, uma avaliação da sua efetiva relevância para a revisão. Como 

argumentam Petticrew e Roberts (2006), esses estudos precisam ser peneirados no 

intuito de identificar quais demandarão uma revisão posterior. O processo de seleção 

dos artigos, deve considerar a avaliação dos títulos e resumos dos artigos 

identificados, obedecendo os critérios de inclusão e exclusão; quando necessário, 

deve seguir para a avaliação do artigo completo, ou seja, quando o título e resumo 

não forem claros o suficiente (Sampaio & Mancini, 2007). 

 

No total, 131 artigos foram excluídos da seleção por não atenderem aos critérios de 

inclusão para efeitos de revisão (Bossle et al., 2016), ou seja, artigos teóricos ou 

empíricos que analisem os principais fatores internos e externos que influenciam a 

adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental e seus em termos de 

desempenho de exportações da empresa. A estratégia para seleção dos artigos levou 

em consideração estudos cujo enfoque tenha apresentado aderência ao objetivo da 
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revisão sistemática, isto é, endereçar as perguntas de pesquisa definidas. Os artigos 

não aderentes, ou ainda artigos cujas palavras-chave não tenham alinhamento com o 

conceito de meio ambiente natural (por exemplo, ambiente competitivo, ambiente 

institucional, ambiente externo ou interno à empresa) ou sustentabilidade ambiental 

(por exemplo, sustentabilidade econômica, sustentabilidade de negócio), foram 

excluídos, como destacado na Tabela 3. 

 

Em um primeiro momento, os títulos dos estudos identificados como potencialmente 

relevantes foram utilizados para avaliar os critérios de inclusão e exclusão (lembrando 

que os artigos repetidos já foram excluídos). Dos 174 estudos de potencial interesse 

para a pesquisa, 62 foram excluídos após a análise dos títulos. Como segundo passo, 

a partir da análise dos resumos, mais 68 artigos foram desconsiderados. Por fim, 1 

artigo foi excluído por não estar disponível para consulta nas bases de dados. 

 

Os motivos identificados que justificam a exclusão dos 130 artigos são: i) os termos 

“ambiente”/ ”ambiental” (environment/ environmental), “verde” (green) e “sustentável”/ 

”sustentabilidade” (sustainable/ sustainability) serem aplicados fora do contexto de 

meio ambiente natural ou sustentabilidade ambiental; ii) o estudo, apesar de abordar 

o tema meio ambiente natural ou sustentabilidade ambiental, não ter aderência ao 

objetivo (perguntas) da revisão sistemática ou não endereçar o tema de interesse; e 

iii) indisponibilidade do artigo.  

 

Excluídos esses 130 artigos, foram mantidos, conforme os critérios definidos, 43 

artigos potencialmente relevantes e aderentes aos objetivos da revisão. Esses 43 

artigos selecionados foram analisados em detalhe, ou seja, considerando o conteúdo 

completo (Petticrew & Roberts, 2006). Isso porque, para avaliar um dos critérios de 

inclusão aplicados, ou seja, estudos que adotam a empresa como unidade de análise, 

foi necessário verificar o conteúdo em maior detalhe do que apenas o título e o 

resumo. Nesse sentido, foram excluídos mais 6 artigos cuja unidade de análise não 

era a empresa, mas sim pais, regiões do país ou setor produtivo. 
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Tabela 3 – Motivos para exclusão dos artigos, conforme análise de títulos e 
resumos 

Motivo para exclusão Quantidade % 
Artigo não disponível 1 1% 
Estudo não aderente ao objetivo da revisão sistemática/não endereça o 
tema de interesse 56 41% 

Termo "environment" aplicado fora do contexto de meio ambiente natural 64 47% 
Termo "green" aplicado fora do contexto de meio ambiente natural 5 4% 
Termo "sustainability" aplicado fora do contexto de sustentabilidade 
ambiental 5 4% 

Artigos cuja unidade de análise não é a empresa 6 4% 
Total 137 100% 

Fonte: Análise do autor com informações dos artigos selecionados para a revisão 
sistemática da literatura.  
 

Com isso, 37 artigos foram selecionados para a amostra final de estudos a serem 

considerados na revisão sistemática da literatura, tendo em vista as perguntas de 

pesquisa definidas, os critérios e estratégia estabelecidos. Destaca-se que a seleção 

levou em consideração a aderência parcial ao escopo do estudo, não se limitando a 

artigos que abordassem as duas perguntas de forma conjunta. Com isso, artigos que 

tratam apenas dos fatores que influenciam a adoção de estratégias de 

sustentabilidade ambiental, ou que tratasse somente dos impactos de sua adoção no 

desempenho exportador ou de internacionalização, de forma geral, foram 

selecionados.  

 

Etapa 6: Revisar os artigos selecionados 
 

Os 37 artigos selecionados como amostra final de interesse para o presente estudo 

foram revisados e analisados em detalhe, com o objetivo de responder às perguntas 

de pesquisa definidas. Para tanto, foi elaborado formulário de extração de dados. 

Como argumentam Petticrew e Roberts (2006), “as avaliações sistemáticas adotam 

uma abordagem formal e sistemática para extrair informações relevantes dos estudos 

primários” (Petticrew & Roberts, 2006, p. 285), o que, normalmente, envolve a criação 

e preenchimento de um formulário de extração de dados (Tranfield et al., 2003; 

Petticrew & Roberts, 2006; Bossle et al., 2016), recurso relevante para organizar a 

análise e auxiliar no atingimento do objetivo da revisão sistemática (Bossle et al., 

2016) e reduzir o viés humano (Tranfield et al., 2003).  
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Assim, foi elaborado formulário em formato de base de dados, englobando os 

principais pontos de interesse dos artigos revisados, a saber: título, autores, fonte 

(journal) e demais detalhes da publicação (Tranfield et al., 2003; Bossle et al., 2016), 

especificamente: a conceituação de estratégia de sustentabilidade ambiental, 

principais achados, os fatores internos e externos que podem influenciar a adoção de 

estratégias de sustentabilidade ambiental, os impactos resultantes desta adoção, 

métodos de pesquisa empregados.  

 

Com o apoio do formulário de extração, os dados coletados a partir da revisão 

sistemática foram analisados em profundidade com o objetivo de “obter informações 

sobre o campo de estudo, identificar conceitos importantes e tirar conclusões sobre o 

que a literatura aborda sobre esse assunto” (Bossle et al., 2016, p. 865). Outros 

aspectos que podem emergir da revisão sistemática são eventuais ligações com 

outros conceitos, identificação de novos temas e resultados (Tranfield et al., 2003), 

bem como lacunas, contradições e proposições. Todas essas características fazem 

com que a revisão sistemática seja um mecanismo muito útil para compreender e 

avaliar um campo de pesquisa (Bossle et al., 2016). 

 

Etapa 7: Apresentar os resultados 
 

Uma revisão sistemática de qualidade deve permitir a compreensão da pesquisa 

através da síntese dos trabalhos analisados (Tranfield et al., 2003). Para tanto, duas 

abordagens complementares podem ser aplicadas. A primeira consiste em uma 

análise descritiva do campo teórico analisado (Tranfield et al., 2003; Petticrew & 

Roberts, 2006). A segunda, por sua vez, consiste em uma análise crítica 

“descrevendo, relatando, tabulando e integrando os resultados dos estudos de forma 

sistemática” (Petticrew & Roberts, 2006, p. 286).  

 

Os resultados devem apresentar, de forma estruturada, o que já é conhecido e 

estabelecido na literatura a partir de dados das principais contribuições, identificados 

através do formulário de extração. Um aspecto interessante a ser considerado 

consiste na identificação e análise de um potencial consenso compartilhado no campo 
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teórico em questão, eventuais temas e questões de pesquisa emergentes (Petticrew 

& Roberts, 2006), além de potenciais contradições e lacunas. 

 

Na próxima seção, foram organizados os resultados encontrados em decorrência da 

revisão sistemática dos 37 estudos identificados como relevantes e aderentes ao 

objetivo da pesquisa. Os resultados foram estruturados contemplando tanto a análise 

descritiva quanto a análise crítica dos estudos, de uma maneira que procurou 

contribuir para a organização do conhecimento e na proposição de recomendações 

para futuras pesquisas nesse campo teórico.  
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 
 

 

Os resultados indicam um interesse crescente da literatura sobre o tema 

sustentabilidade ambiental, considerando um contexto de negócios internacionais. 

Desde 2010, é possível verificar um aumento na quantidade de estudos publicados 

sobre este tema. Mais especificamente, nos últimos oito anos do período considerado 

para análise (2010 a 2017), verifica-se a grande maioria dos artigos, ou seja, 31 ou 

84%, enquanto que no restante do período (1990 a 2009), uma quantidade inferior de 

artigos foi publicada (6 artigos ou 16% da amostra total final). A Figura 3 apresenta o 

detalhamento, ano a ano, da quantidade de artigos publicados. 

 

 
Figura 3 – Distribuição por ano dos artigos considerados na revisão sistemática 
(entre 1990 e 2017) 
Fonte: Análise do autor com informações dos artigos selecionados para a revisão 
sistemática da literatura.  
 

Em relação às fontes dos artigos revisados, verifica-se um total de 26 journals com 

publicações no período considerado para análise. Como apresentado na Figura 4, as 

fontes com maior número de publicações revisadas no presente estudo são: Journal 

of Business Ethics e International Business Review, com 4 artigos cada; Business 

Strategy and the Environment, com 3 artigos; e Journal of World Business, Journal of 

International Management, California Management Review e Technological 

Forecasting and Social Change, com 2 artigos cada um. Os demais journals tiveram 

um artigo publicado em cada um. 
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Figura 4 – Distribuição por fonte (journal) dos artigos considerados na revisão 
sistemática 
Fonte: Análise do autor com informações dos artigos selecionados para a revisão 
sistemática da literatura.  
 

Com base nas informações disponibilizadas pela base de dados da Web of Science 

para o ano de 2016, considerando o fator de impacto de cada journal e sua posição 

de classificação nos campos de estudo, isto é, negócios (business) e gestão 

(management), é possível verificar que a maior parte das fontes sejam classificadas 

no primeiro e segundo quartil (Figura 5). A posição em quartis depende da 

classificação da fonte em comparação às demais fontes no mesmo campo de 
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pesquisa, sendo que os journals do primeiro quartil (“Q1”) representam aqueles 

melhores classificados no ano de 2016, enquanto que os journals do quarto quartil 

(“Q4”) representam os piores classificados comparativamente.  

 

Dentre os journals que servem como fonte dos artigos revisados, ressalta-se que 

alguns não apresentaram informações quanto ao fator de impacto. São eles: o 

Academy of Management Executive, o Corporate Governance -The International 

Journal of Business in Society, o Market-Trziste, a Revista Ciências Administrativas e 

o RISUS-Journal on Innovation and Sustainability. Além disso, é importante mencionar 

que alguns dos journals apresentam fatores de impacto e classificações 

independentes em cada campo teórico (business e management): California 

Management Review; International Entrepreneurship and Management Journal; 

Corporate Social Responsibility and Environmental Management; Academy of 

Management Perspectives; RBGN-Review of Business Management; Business 

Strategy and the Environment; e Technological Forecasting and Social Change. Os 

demais são categorizados dentro de apenas um dos dois campos teóricos. 

 

 
Figura 5 – Distribuição das fontes (journals) por quartil de acordo com o fator 
de impacto 
Fonte: Web of Science, dados referentes a 2016. 
 
A Tabela 4 apresenta o detalhamento, para cada journal, da posição de classificação, 

o fator de impacto e o quartil, considerando ambos os campos teóricos que 

representam o escopo desta revisão sistemática. Os journals que apresentam mais 

de um artigo selecionado como relevante e aderente ao presente estudo se encontram 

todos no primeiro e segundo quartis em seus campos teóricos. Em complemento, 

destaca-se que um total de 26 artigos (70% da amostra total) são de journals 
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classificados no primeiro e segundo quartis (Q1 e Q2). Esses aspectos suportam a 

qualidade da grande maioria dos estudos selecionados. 

 

Tabela 4 – Fator e impacto e classificação de cada fonte 

Título da Fonte Quantidade de 
Artigos 

  BUSINESS     MANAGEMENT 

Classif. Fator de 
Impacto Quartil Classif. Fator de 

Impacto Quartil 

Academy of Management 
Perspectives 1 11 4,943 Q1 12 4,943 Q1 

Business Ethics Quarterly 1 73 1,703 Q3 - - - 

Business Strategy and the 
Environment 3 34 3,076 Q2 42 3,076 Q1 

California Management Review 2 36 2,943 Q2 45 2,943 Q1 

Corporate Social Responsibility 
and Environmental Management 1 39 2,852 Q2 49 2,852 Q2 

Human Resource Management 1 - - - 90 1,817 Q2 

International Business Review 4 46 2,476 Q2 - - - 

International Entrepreneurship 
and Management Journal 1 87 1,312 Q3 12 1,312 Q3 

International Journal of 
Operations & Production 
Management 

1 - - - 31 3,339 Q1 

International Marketing Review 1 74 1,672 Q3 - - - 

Journal for East European 
Management Studies 1 - - - 16 0,75 Q4 

Journal of Business Ethics 4 53 2,354 Q2 - - - 

Journal of International Business 
Studies 1 6 5,869 Q1 8 5,869 Q1 

Journal of International 
Management 1 - - - 59 2,6 Q2 

Journal of International 
Marketing 1 23 3,725 Q1 - - - 

Journal of World Business 2 22 3,758 Q1 - - - 

Management International 
Review 1 - - - 10 1,516 Q3 

Omega-International Journal of 
Management Science 1 - - - 22 4,029 Q1 

Organization & Environment 1 - - - 24 3,875 Q1 

RBGN-Review of Business 
Management 1 12 0,153 Q4 19 0,153 Q4 

Technological Forecasting and 
Social Change 2 42 2,625 Q2 - - - 

Fonte: Web of Sciente a partir da base estatística Journal Citation Reports (JCR) da 
editora Thomson Reuters; dados referentes a 2016. 
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A subseção a seguir, apresenta análises desenvolvidas quanto à abordagem e 

procedimentos metodológicos dos artigos selecionados para a revisão sistemática da 

literatura. 

 

4.1 Abordagem e procedimentos metodológicos dos estudos 
  

Da amostra total de 37 estudos selecionados para a revisão sistemática, a maior parte 

adotou uma abordagem empírica, enquanto que os demais estudos assumiram uma 

abordagem teórica, como proposições para futuras pesquisas ou revisões da 

literatura. A Figura 6 apresenta a distribuição dos artigos selecionados por tipo de 

abordagem. 

 

 
Figura 6 – Distribuição dos artigos por tipo de abordagem metodológica 
Fonte: Análise do autor com informações dos artigos selecionados para a revisão 
sistemática da literatura.  
 

Tratando especificamente dos estudos empíricos, surveys foram os procedimentos 

metodológicos mais aplicados nos artigos revisados, com um total de 15 dos 30 

artigos, seguido de dados em painel, utilizados em 7 dos 30 artigos empíricos. 

Também foram realizadas pesquisas qualitativas, em forma de estudos de caso. Um 

total de 5 artigos adotaram esse método de pesquisa, como Dhanda (2013), Gabler, 

Panagopoulos, Viachos e Rapp (2012) e Yin e Ma (2009), por exemplo. Três artigos 

(Aguilera-Caracuel et al., 2012; Martín-Tapia et al., 2010; Vigneau et al., 2015) 

aplicaram métodos mistos de pesquisa (abordagem multimétodo), em geral, 

considerando uma fase qualitativa e exploratória e uma fase quantitativa voltada a 
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testar um modelo. O Quadro 4 apresenta, em detalhe, os métodos aplicados por artigo 

selecionado, bem como seus respectivos autores e fontes. 

 

Autores Método Fonte 
Survey   

Chan e Ma (2016) Survey Management International Review 
Chiarvesio et al. (2015) Survey Business Strategy and the Environment 
Darnall et al. (2008) Survey Journal of International Management 
Harangzo et al. (2010) Survey Journal for East European Management Studies 
Hörisch et al. (2017) Survey Corporate Governance-the International Journal of 

Business in Society 
Lai e Wong (2012) Survey Omega-International Journal of Management 

Science 
Lai et al. (2012) Survey Technological Forecasting and Social Change 
Leonidou et al. (2015) Survey International Business Review 
Li et al. (2017) Survey International Business Review 
Palma et al. (2014) Survey RBGN-Revista Brasileira de Gestão de Negócios 
Peña-Vinces & Delgado-
Márquez (2013) 

Survey International Entrepreneurship and Management 
Journal 

Setiadi et al. (2017) Survey Market-Trziste 
Wu e Ma (2016) Survey Journal of Business Ethics 
Zeriti et al. (2014) Survey Journal of International Marketing 
Zhu et al. (2012) Survey Technological Forecasting and Social Change 

Dados em painel   
Aragón-Correa et al. (2016) Dados em painel Academy of Management Perspectives 
Chakrabarty & Wang (2012) Dados em painel Journal of Business Ethics 
Delgado-Márquez et al. 
(2017) 

Dados em painel Organization & Environment 

Delmas & Montes-Sancho 
(2011) 

Dados em painel Business Ethics Quarterly 

Flores e Gavronski (2016) Dados em painel Revista Ciências Administrativas 
Kolk e Perego (2010) Dados em painel Business Strategy and the Environment 
Martínez-Ferrero e Frías-
Aceituno (2015) 

Dados em painel Business Strategy and the Environment 

Estudo de caso   
Correa et al. (2015) Estudo de caso RISUS-Journal on Innovation and Sustainability 
Dhanda (2013) Estudo de caso Journal of Business Ethics 
Gabler et al. (2017) Estudo de caso Corporate Social Responsibility and 

Environmental Management 
Pless et al. (2012) Estudo de caso Human Resource Management 
Yin e Ma (2009) Estudo de caso International Marketing Review 

Métodos mistos   
Aguilera-Caracuel et al. 
(2012) 

Dados em painel e 
survey 

International Business Review 

Martín-Tapia et al. (2010) Entrevistas e dados 
secundários 

Journal of World Business 

Vigneau et al. (2015) Dados em painel e 
survey 

Journal of Business Ethics 
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Quadro 4 – Autores, métodos e fonte dos artigos selecionados para revisão 
Fonte: Análise do autor com informações dos artigos selecionados para a revisão 
sistemática da literatura.  
 

4.2 Conceituação de estratégias de sustentabilidade ambiental no campo de 
negócios internacionais 

 

Como elemento central para o atingimento do objetivo do presente estudo, isto é, 

responder às perguntas de pesquisa definidas – especificamente avaliar os principais 

fatores internos e externos que influenciam a adoção de estratégias de 

sustentabilidade ambiental e seus impactos em termos de desempenho internacional 

da empresa – foi desenvolvida uma análise sobre a conceituação de estratégias de 

sustentabilidade ambiental a partir dos estudos considerados nessa revisão 

sistemática da literatura.  

 

A maior parte dos artigos, 20 entre os 37 analisados (54% do total), conceitua 

estratégias de sustentabilidade ambiental de forma similar entre si, considerando 

alguns aspectos que se complementam. De maneira geral, o conceito engloba 

estratégias e práticas orientadas ao meio ambiente natural, integradas pela empresa 

em sua cultura corporativa e operações nos diferentes tipos de negócios 

internacionais (Rugman & Verbeke, 1998; Hill, 2001; Christmann & Taylor, 2002; 

Harangzo, Kerekes, & Zsoka, 2010; Martín-Tapia et al., 2010; Wijen & van Tulder, 

2011; Aguilera-Caracuel et al., 2012; Chakrabarty & Wang, 2012; Zhu, Sarkis, & Lai, 

2012; Peña-Vinces & Delgado-Márquez, 2013; Palma, Gomez, Kneipp, & Barbieri da 

Rosa, 2014; Zeriti et al., 2014; Chiarvesio et al., 2015; Correa, Bandeira, da Silva, & 

de Elua Roble, 2015; Leonidou et al., 2015; Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015; 

Chan & Ma, 2016; Wu & Ma, 2016; Hörisch, Burritt, Christ, & Schaltegger, 2017; 

Setiadi et al., 2017).  

 

Em maior detalhe, as estratégias de sustentabilidade ambiental tratam da 

incorporação de aspectos ecológicos ou ambientais em diversas atividades ou áreas 

funcionais de uma empresa, como, por exemplo, produção, marketing, P&D, finanças 

e recursos humanos (Leonidou et al., 2015; Setiadi et al., 2017). Englobam ações 

empreendidas pela empresa para reduzir os riscos ambientais de seus negócios do 
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ponto de vista internacional, como a adoção de tecnologias ou processos orientados 

ao meio ambiente natural (Wu & Ma, 2016), ou dimensões ecológicas ao produto 

(Leonidou et al., 2015). Consideram práticas, políticas e procedimentos que integram 

preocupações ambientais aos objetivos dos negócios internacionais (Zeriti et al., 

2014), de forma sustentável, sem prejudicar as gerações futuras (Palma et al., 2014), 

tais como sistemas e ferramentas de gestão ambiental (Harangzo et al., 2010; 

Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015). 

 

Tratam, ainda, do desenvolvimento de capacidades dinâmicas (Penrose, 1959; 

Barney, 1991; Teece et al., 1997; Eisenhardt & Martin, 2000) adquiridas ao longo do 

processo de internacionalização da empresa (Zhu et al., 2012), as quais permitem a 

coordenação de recursos heterogêneos (recursos humanos, tecnologias e matérias-

primas, por exemplo), em abordagem holística de sustentabilidade de longo prazo 

(Chakrabarty & Wang, 2012) para responder às regulamentações ambientais 

nacionais, internacionais ou ambos simultaneamente (Rugman & Verbeke, 1998), 

para manifestar, de forma proativa, a orientação ambiental da empresa, ou seja, a 

cultura corporativa pró-ambiental (Aguilera-Caracuel et al., 2012; Chan & Ma, 2016), 

para reduzir os impactos ambientais e simultaneamente manter ou aumentar a 

competitividade da empresa (Martín-Tápia et al., 2010; Aguilera-Caracuel et al., 2012; 

Leonidou et al., 2015; Li, Zhou, & Wu, 2017; Setiadi et al., 2017). 

 

Os demais estudos avaliados partem do mesmo delineamento conceitual, mas se 

utilizam de diferentes recortes e aplicações, de acordo com o contexto e objetivo da 

pesquisa. Assim, cinco artigos estudam especificamente padrões internacionais de 

gerenciamento ambiental, que suportam certificações como a ISO 14001 (Rondinelli 

& Vastag, 1996; Darnall et al., 2008; Yin & Ma, 2009; Delmas & Montes-Sancho, 2011; 

Vigneau et al., 2015); cinco abordam, de forma mais ampla, a ideia de sustentabilidade 

ambiental corporativa da empresa, a qual trata especificamente da sua cultura e 

valores ecológicos (Kolk e van Tulder, 2010; Dhanda, 2013; Flores & Gavronski, 2016; 

Kolk, 2016; Li et al., 2017); três pesquisam sobre a divulgação de informações sobre 

as decisões e comportamento ambientais aos stakeholders das empresas através de 

mecanismos formais de reporte (Kolk & Perego, 2010; Aragón-Correa et al., 2016; 

Delgado-Márquez, Pedauga, & Cordón-Pozo, 2017); dois analisam a perspectiva da 

gestão logística verde em um contexto de redes entre parceiros da cadeia de 
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suprimentos (Lai & Wong, 2012; Lai, Wong, & Cheng, 2012); um pesquisa sobre plano 

de negócios ambientalmente sustentável, ou seja, um mecanismo específico para 

apoio à implementação de estratégias de sustentabilidade ambiental (Glaber et al., 

2017); e, finalmente, um examina programas de aprendizagem de gestores como um 

aspecto que suporta a cultura ambiental e decisões corporativas orientadas ao meio 

ambiente natural (Pless, Maak, & Stahl, 2012). A Tabela 5 apresenta a distribuição 

dos artigos analisados de acordo com a conceituação utilizada para estudar as 

estratégias de sustentabilidade ambiental. 

 

Tabela 5 – Distribuição dos artigos conforme conceituação de estratégias de 
sustentabilidade ambiental 

Conceituação de estratégias de sustentabilidade ambiental Quantidade % 
Estratégias orientadas ao meio ambiente natural 15 41% 
Padrões internacionais de gestão ambiental 5 14% 
Práticas de sustentabilidade ambiental 5 14% 
Sustentabilidade ambiental corporativa da empresa 5 14% 
Divulgação ambiental 3 8% 
Gestão logística verde (ecológica) 2 5% 
Plano de negócios ambientalmente sustentável 1 3% 
Programas de aprendizagem e conscientização de gestores 1 3% 

Total de estudos analisados 37 100% 

Fonte: Análise do autor com informações dos artigos selecionados para a revisão 
sistemática da literatura.  
 

Apesar do alinhamento conceitual de maneira geral, diferenças de como as 

estratégias de sustentabilidade ambiental são abordadas na literatura merecem 

destaque. Especificamente, a diferença entre estratégias proativas (Christmann & 

Taylor, 2002; Darnall et al., 2008, Martín-Tapia et al., 2010; Aguilera-Caracuel et al., 

2012; Wu & Ma, 2016) e reativas (Rondinelli & Vastag, 1996; Hill, 2001; Rugman & 

Verbeke, 1998; Wijen & van Tulder, 2011; Vigneau et al., 2015). A primeira abordagem 

trata de estratégias de sustentabilidade ambiental voluntárias que funcionam como 

um mecanismo de autorregulação da empresa para além dos requisitos legais (Martín-

Tapia et al., 2010; Aguilera-Caracuel et al., 2012; Chan & Ma, 2016). A segunda, por 

sua vez, enfoca nas pressões externas sofridas pelas empresas, exercidas por 

diferentes stakeholders, em especial pela regulamentação ambiental do governo 
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(Rugman & Verbeke, 1998; Wijen & van Tulder, 2011), além pela sociedade em geral, 

como mecanismo gerador de legitimidade (Darnall et al., 2008; Kolk & Perego, 2010; 

Zeriti et al., 2014; Chan & Ma, 2016), e por outras instituições de governança global, 

como órgãos certificadores (Rondinelli & Vastag, 1996; Delmas & Montes-Sancho, 

2011; Vigneau et al., 2015). 

 

A abordagem reativa, baseada na perspectiva institucional (North, 1990; Scott, 2008), 

analisa as estratégias de sustentabilidade ambiental do ponto de vista de 

conformidade às regulamentações ambientais, considerando uma lógica de potenciais 

custos e benefícios envolvidos (Rugman & Verbeke, 1998; Hill, 2001; Wijen & van 

Tulder, 2011). A abordagem proativa, por sua vez, argumenta que as estratégias 

orientadas ao meio ambiente natural decorrem do desenvolvimento de capacidades 

da empresa (Teece et al., 1997; Eisenhardt & Martin, 2000) para lidar com as 

demandas ambientais dos diversos stakeholders, capazes de gerar vantagens 

competitivas (Darnall et al., 2008; Aguilera-Caracuel et al., 2012; Setiadi et al., 2017), 

e que são fundamentais à sua sobrevivência no mercado internacional (Martín-Tapia 

et al., 2010; Zhu et al., 2012; Wu & Ma, 2016). Tendo em vista essa diferenciação e a 

partir dos estudos analisados neste estudo, vale destacar que a literatura de negócios 

internacionais tem apresentado crescente inclinação por adotar a abordagem proativa 

para a adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental, sem deixar de considerar, 

como verificado na maior parte dos artigos revisados, a regulamentação legal e as 

pressões ambientais externas sofridas pelas empresas. 

 

O Quadro 5 apresenta um resumo consolidado do delineamento conceitual utilizado 

pelos artigos revisados para o constructo-chave desta pesquisa. O detalhamento de 

cada um dos conceitos é apresentado nas seções 4.2.1 a 4.2.8. 

 

Delineamento conceitual Referências 

1. Estratégias orientadas ao meio ambiente natural  

Desenvolvimento e incorporação de elementos de gestão 
ecológicos, bem como a coordenação e implementação 
de esforços em prol do meio ambiente natural nos 
negócios internacionais da empresa, tendo em vista o 
bem-estar e proteção do meio ambiente, ou seja, a 
redução ou prevenção dos impactos ambientais negativos 

Aguilera-Caracuel et al. 
(2012); Chan e Ma (2016); 
Chiarvesio et al. (2015); 
Christmann e Taylor (2002); 
Correa et al. (2015); Hill 
(2001); Leonidou et al. (2015); 
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Delineamento conceitual Referências 
de seus negócios. As estratégias podem ser voluntárias 
(autorregulação), ou responder às regulamentações 
ambientais locais e internacionais. Têm potencial de gerar 
vantagens competitivas para as empresas que as 
adotam, em um contexto de negócios internacionais. 
Podem ser implementadas pela empresa ou em rede, 
considerando os demais parceiros na cadeia de valor. 

Martín-Tapia et al. (2010); 
Palma et al. (2014); Peña-
Vinces e Delgado-Márquez 
(2013); Rugman e Verbeke 
(1998); Setiadi et al. (2017); 
Wijen e van Tulder (2011); Wu 
e Ma (2016); Zeriti et al. (2014) 

2. Padrões internacionais de gestão ambiental  

Sistemas de gerenciamento ambiental orientados por 
normas formais, implementados voluntariamente pela 
empresa, com objetivo de endereçar expectativas 
ecológicas de stakeholders e gerar legitimidade. 
Consideram aspectos como políticas, mecanismos de 
avaliação e planos de ação para prevenir e diminuir 
impactos ambientais negativos por meio da melhoria em 
processos, operações e produtos da empresa. Servem 
como base para certificações ambientais como a ISO 
14001. 

Darnall et al. (2008); Delmas e 
Montes-Sancho (2011); 
Rondinelli e Vastag (1996); 
Vigneau et al. (2015); Yin e Ma 
(2009) 

3. Práticas de sustentabilidade ambiental  

Iniciativas como a elaboração e implementação de 
sistemas e ferramentas de gestão ambiental que 
incorporem, por exemplo, política ambiental corporativa, 
reportes ambientais, relatórios anuais de divulgação, 
materiais de comunicação ambiental internos, indicadores 
de desempenho ambientais, programas de treinamento 
ambiental para funcionários, auditoria ambiental interna, 
entre outros. Buscam diminuir ou prevenir impactos 
ambientais a partir da capacidade de aprendizagem 
organizacional orientada para o meio ambiente natural 
adquirida ao longo do processo de internacionalização da 
empresa.  

Chakrabarty e Wang (2012); 
Harangzo et al. (2010); 
Martínez-Ferrero e Frías-
Aceituno (2015); Zhu et al. 
(2012) 

4. Sustentabilidade ambiental corporativa da empresa  

Cultura organizacional (valores, normas e 
comportamentos) orientada para implementar práticas e 
estratégias ambientais sustentáveis em uma abordagem 
de longo prazo – por exemplo, a implementação de 
padrões ambientais, criação de política ambiental, 
medição e divulgação das práticas ambientais adotadas, 
envolvimento da alta gestão nas decisões de gestão 
ambiental – e, assim, atender às demandas ecológicas 
das partes interessadas e a conformidade com normas e 
regulamentações ambientais 

Dhanda (2013); Flores e 
Gavronski (2016); Kolk (2016); 
Kolk e van Tulder (2010); Li et 
al. (2017) 

5. Divulgação de informações sobre a atuação ambiental 
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Delineamento conceitual Referências 

Divulgação de informações ambientais a respeito de 
decisões de gestão da empresa, com o objetivo aprimorar 
a reputação e endereçar, de forma transparente, as 
expectativas dos stakeholders. 

Aragón-Correa et al. (2016); 
Delgado-Márquez et al. 
(2017); Kolk e Perego (2010) 

6. Gestão logística verde (ecológica)  

Capacidade organizacional traduzida em uma abordagem 
de gerenciamento que engloba atividades como: retorno e 
reciclagem de produtos, sistemas de gerenciamento 
ambiental e ecoeficiência como formas de atender às 
expectativas do mercado, gerenciar os riscos ambientais, 
cumprir os regulamentos internacionais e melhorar a 
eficiência de negócios internacionais, por meio da 
integração de diversos participantes da cadeia de 
suprimentos na gestão dos impactos ambientais 
decorrentes de diferentes etapas do ciclo de vida de um 
produto. 

Lai e Wong (2012); Lai et al. 
(2012) 

7. Programas de aprendizagem e conscientização de gestores 

Esforços sistemáticos para aumentar a conscientização 
dos gestores quanto a questões sociais e ambientais que 
suportam os esforços da empresa para a adoção de 
estratégias de sustentabilidade ambiental. 

Pless et al. (2012) 

8. Plano de negócios ambientalmente sustentáveis  

Iniciativa que suporta a implementação das estratégias e 
práticas ambientais pela empresa, considerando etapas 
bem definidas: promover a compreensão interna; 
desenvolver liderança; abordar os diversos stakeholders; 
trabalhar na inovação sustentável; comunicar a imagem 
ambiental para o público amplo; implementar o plano e 
avaliar o desempenho. 

Gabler et al. (2017) 

Quadro 5 – Conceituação de estratégias de sustentabilidade ambiental 
Fonte: Análise do autor com informações dos artigos selecionados para a revisão 
sistemática da literatura.  
 

Como apresentado, os delineamentos conceituais apresentam similaridades e 

aspectos comuns, em especial os delineamentos conceituais de 1 a 4 (conforme 

Quadro 5). Entretanto, alguns elementos específicos ou enfoques apresentados 

sustentam a apresentação dos conceitos separadamente, conforme será apresentado 

em maior detalhe nas subseções a seguir (4.2.1 a 4.2.8).  
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4.2.1 Estratégias orientadas ao meio ambiente natural 
 

 

São diversas as nomenclaturas adotadas, pelos artigos analisados, para tratar das 

estratégias das empresas orientadas para o meio ambiente natural, ou seja, 

estratégias de sustentabilidade ambiental, em um contexto de negócios 

internacionais: estratégias ambientais (Wijen & van Tulder, 2011); estratégias de 

negócios ecológicas (Setiadi et al., 2017); estratégias aderentes às normas 

ambientais (Hill, 2001); estratégias ambientais proativas (Martín-Tápia et al., 2010; 

Aguilera-Caracuel et al., 2012; Chan & Ma, 2016); estratégias ambientais positivas 

(Wu & Ma, 2016); estratégias de negócios de exportação ambientalmente amigáveis 

(Leonidou et al., 2015); estratégia de marketing de exportação sustentável (Zeriti et 

al., 2014); estratégias de negócios sustentáveis (Palma et al., 2014); estratégias 

verdes (Rugman & Verbeke, 1998); gestão verde (Peña-Vinces & Delgado-Márquez, 

2013); comportamento organizacional sustentável (Correa et al., 2015); iniciativas 

ambientais voluntárias (Christmann & Taylor, 2002); e inovação ambiental (Chiarvesio 

et al., 2015).  

 

Embora a diversidade de nomenclaturas, as conceituações identificadas nos estudos 

revisados apresentam muitos aspectos em comum. Especificamente, as estratégias 

de sustentabilidade ambiental dizem respeito ao desenvolvimento e incorporação de 

elementos de gestão ecológicos, bem como a coordenação e implementação de 

esforços em prol do meio ambiente natural nos negócios internacionais da empresa 

(Rugman & Verbeke, 1998; Martín-Tapia et al., 2010; Aguilera-Caracuel et al., 2012; 

Leonidou et al., 2015; Setiadi et al., 2017, por exemplo), tendo em vista o bem estar e 

proteção do meio ambiente (Peña-Vinces et al., 2013; Zeriti et al., 2014), ou seja, a 

redução ou prevenção dos impactos ambientais negativos de seus negócios (Hill, 

2001; Palma et al., 2014; Chiarvesio et al., 2015; Chan & Ma, 2016).  
 

Em maior detalhe, estratégias de sustentabilidade ambiental consistem na adoção de 

práticas ecológicas nas diferentes áreas funcionais da empresa, incluindo, por 

exemplo, produção, marketing, P&D, compras, finanças e recursos humanos 

(Leonidou et al., 2015; Setiadi et al., 2017). Englobam, dessa maneira, as ações 

empreendidas pela empresa para reduzir os riscos e impactos ambientais de seus 
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negócios internacionais, como a adoção de tecnologias ou processos ecológicos (Wu 

& Ma, 2016), dimensões ecológicas ao produto (Leonidou et al., 2015), ou práticas, 

políticas e procedimentos que consideram preocupações quanto ao bem-estar do 

ambiente natural e da sociedade (Zeriti et al., 2014). De acordo com Leonidou et al. 

(2015), a incorporação de estratégias de sustentabilidade ambiental tem potencial 

para criar vantagem competitiva de posicionamento para a empresa (Aragón-Correa 

& Sharma, 2003), uma vez que tende a contribuir para a diferenciação de seus 

produtos frente seus competidores e/ou reduzir significativamente seus custos (Porter 

& van der Linde, 1995). 

 

Alguns dos estudos analisados argumentam que as estratégias de sustentabilidade 

ambiental tratam do desenvolvimento de capacidades dinâmicas por parte da 

empresa (Christmann & Taylor, 2002; Martín-Tapia et al., 2010; Aguilera-Caracuel et 

al., 2012; Pless, Maak, & Stahl, 2012; Chan & Ma, 2016). Essas capacidades 

dinâmicas (Penrose, 1959; Barney, 1991; Teece et al., 1997; Eisenhardt & Martin, 

2000), por sua vez, possibilitam a coordenação de recursos heterogêneos (recursos 

humanos, tecnologias e matérias-primas, por exemplo) visando a: responder às 

regulamentações ambientais nacionais, internacionais ou ambos simultaneamente 

(Rugman & Verbeke, 1998); manifestar, de forma proativa, a orientação ambiental da 

empresa, ou seja, a cultura corporativa pró-ambiental (Aguilera-Caracuel et al., 2012; 

Pless et al., 2012; Chan & Ma, 2016); ou, ainda, reduzir os impactos ambientais e 

simultaneamente manter, ou aumentar, a competitividade da empresa (Martín-Tápia 

et al., 2010). 

 

Como argumentam Chan e Ma (2016), as capacidades dinâmicas que se manifestam 

como estratégias de sustentabilidade ambiental permitem que a empresa aperfeiçoe 

seu desempenho através de um melhor alinhamento às mudanças em suas tarefas e 

obrigações ambientais (Chan & Ma, 2016, p. 603). Para tanto, o gerenciamento do 

conhecimento e aprendizagem organizacional são capacidades determinantes no 

desenvolvimento de estratégias ambientais proativas (Aguilera-Caracuel et al., 2012). 

 

Estratégias orientadas ao meio ambiente também são vistas como inovações em 

processos, técnicas, práticas, sistemas e produtos (Hill, 2001; Correa et al., 2015; 

Chiarvesio et al., 2015) com o objetivo de evitar ou reduzir danos ambientais por parte 
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da empresa. Nesse contexto, como argumentam Chiarvesio et al. (2015), a inovação 

ecológica se diferencia de outros tipos de inovação, uma vez que a rede da empresa 

exerce papel crucial para o compartilhamento de conhecimentos ambientais 

especializados. Dessa forma, o relacionamento entre os diversos atores da cadeia de 

valor (fornecedores, distribuidores, clientes), em uma rede integrada e suportada por 

mecanismos de transferência de conhecimento e cooperação técnica, torna-se 

elemento necessário para uma efetiva inovação ecológica (Chiarvesio et al., 2015). 

 

Além de associadas à utilização de tecnologias verdes e de processos de fabricação 

limpos e eficientes (Hill, 2001; Wu & Ma, 2016), estratégias de sustentabilidade 

ambiental são associadas a dimensões ecológicas adicionais ao produto, como 

embalagens recicláveis, matérias primas biodegradáveis e não tóxicas, por exemplo, 

com potencial de gerar vantagens competitivas do produto, ao mesmo tempo que 

promove a diferenciação em termos de qualidade do produto e marcas superiores, 

especialmente nos negócios internacionais (Leonidou et al., 2015; Setiadi et al., 2017).  

  

Como já mencionado, as estratégias orientadas ao meio ambiente natural podem ser 

voluntárias (proativas), funcionando como como um mecanismo de regulação próprio 

da empresa ou voltadas a atender proativa e preventivamente às regulamentações 

ambientais locais e internacionais (Martín-Tapia et al., 2010; Aguilera-Caracuel et al., 

2012; Chan & Ma, 2016). Com base nos estudos avaliados, enquanto a primeira 

categoria, em geral, se sustenta sobretudo no desenvolvimento de capacidades 

dinâmicas da empresa orientadas ao meio ambiente natural, a segunda tem como 

principal direcionador (mas não único) o ambiente institucional em que a empresa se 

insere, ou seja, à regulamentação ambiental do país de origem e internacional. 

 

Em linha com o conceito de estratégias de sustentabilidade ambiental proativas 

(Martín-Tapia et al., 2010; Aguilera-Caracuel et al., 2012; Chan & Ma, 2016), 

Christmann e Taylor (2002) apresentam o conceito de iniciativas ambientais 

voluntárias (IAV), e, similarmente, o conceituam como um mecanismo emergente de 

autorregulação da empresa. Ao serem definidas como “voluntárias”, significa dizer que 

as iniciativas não são exigidas por lei, mas que sua adoção é resultado da decisão 

das próprias empresas. De acordo com os pesquisadores, empresas que adotam IAVs 

“incorporam um novo modelo de supervisão corporativa que compensa possíveis 
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fraquezas dos governos nacionais para regular efetivamente a conduta ambiental 

corporativa na economia global” (Christmann & Taylor, 2002, p. 124). A adoção de 

IAVs requer a compreensão das diferentes visões de credibilidade e motivações 

percebidas, seja no mercado doméstico, seja no mercado internacional, de forma a 

possibilitar que as empresas se beneficiem destas (Christmann & Taylor, 2002). 

 

Por outro lado, alguns estudos defendem que a adoção de estratégias orientadas ao 

meio ambiente natural como mecanismos de resposta às regulamentações 

ambientais, nacionais, internacionais ou ambas simultaneamente (Rugman & 

Verbeke, 1998; Hill, 2001; Wijen & van Tulder, 2011). Como argumentam Rugman e 

Verbeke (1998), o nível de conformidade das estratégias e práticas ambientais pode 

variar, levando em consideração os potenciais benefícios econômicos resultantes da 

adoção das mesmas. Nesse sentido, segundo Setiadi et al. (2017), as 

regulamentações ambientais internacionais vêm se tornando mais duras, em especial 

em países desenvolvidos (Leonidou et al., 2015), e, consequentemente, os padrões 

ecológicos estabelecidos exigem o envolvimento das empresas para melhorar a 

qualidade de seus produtos e operações, em seus negócios internacionais.  

 

Sharma (2000) enriquece essa diferenciação, argumentando que na evolução da 

conduta ambiental por parte das empresas, diferencia-se o conceito de estratégia 

reativa e proativa, o qual se sustenta pelo conceito de responsiveness ou capacidade 

de resposta ambiental (Sharma & Vredenburg, 1998). Enquanto a primeira não 

demanda o desenvolvimento de capacidades, como a expertise ou habilidades para 

a gestão de novos processos e tecnologias ambientais, a segunda exige um processo 

de aprendizagem que resulta no desenvolvimento ou aquisição de novas tecnologias 

(Russo & Fouts, 1997; Sharma & Vredenburg, 1998). Em complemento, Sharma 

(2000) aponta que estratégias ambientais proativas são aquelas que procuram reduzir 

os impactos ambientais das operações da empresa para além das exigências legais 

(Sharma, 2000). 

 

Seja com o nome de estratégias de sustentabilidade ambiental proativas ou iniciativas 

ambientais voluntárias, essas estratégias ou iniciativas têm em comum a abordagem 

proativa ou voluntária por parte das empresas. Essa visão é coerente com a dimensão 

beyond compliance leadership (Burke & Logsdon, 1996; Orsato, 2006), em que a 
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atitude de first mover (ou o primeiro a se mover) em questões ambientais para além 

da legislação pode gerar vantagens competitivas para a empresa (Sousa Filho, 2013). 

Outra característica comum dessas correntes teóricas consiste na ênfase sobre os 

aspectos internos – no caso recursos e capacidades dinâmicas – das empresas, como 

fator de influência para o fenômeno nas empresas.  

 

 

4.2.2 Padrões internacionais de gerenciamento ambiental 
 

 

Padrões internacionais de gerenciamento ambiental são iniciativas proativas de 

empresas para padronizar processos e mecanismos de gestão, em forma de sistemas 

de gerenciamento ambiental (Yin & Ma, 2009) orientados por regras formais, para 

endereçar os interesses ambientais dos diversos stakeholders (Delmas & Montes-

Sancho, 2011; Vigneau et al., 2015). Um sistema de gerenciamento ambiental (SGA), 

por sua vez, consiste em um conjunto de elementos com enfoque no meio ambiente 

natural, tais como políticas internas, avaliações, planos e ações de implementação, 

que afetam a organização como um todo, bem como suas relações com o ambiente 

natural (Darnall et al., 2008).  

 

As empresas que implementam SGAs são capazes de identificar de que forma suas 

atividades interagem com o meio ambiente natural, os impactos ambientais 

decorrentes de suas operações e mecanismos voltados a prevenir a eventual poluição 

e degradação de recursos naturais (Rondinelli & Berry, 2000; Darnall et al., 2008). 

SGAs funcionam como mecanismos de autorregulação da empresa decorrentes da 

adoção voluntária dos padrões de gestão ambiental, que consideram o conjunto de 

práticas comuns, legitimidade e capacidade de monitoramento das práticas adotadas 

(Vigneau et al., 2015). Os SGAs têm como pressupostos o compromisso com a 

melhoria contínua ambiental – baseado no modelo de melhoria contínua de Deming 

(1986) – e servem para planejar e reconfigurar operações, processos e produtos de 

forma a prevenir, além de mitigar, os impactos ambientais negativos (Darnall et al., 

2008). 
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Empresas que adotam padrões internacionais de gerenciamento na área de meio 

ambiente natural permitem que as várias partes interessadas possam avaliar 

sistematicamente seu desempenho ambiental, por tratarem de regras que orientam a 

criação e implementação de sistemas de gerenciamento ecológicos (Delmas & 

Montes-Sancho, 2011). Assim, os esses padrões internacionais determinam e 

orientam como as empresas implementam suas políticas ambientais (Rondinelli & 

Vastag, 1996), considerando uma visão multi-stakeholder (Vigneau et al., 2015). 

 

Como argumentam Darnall et al. (2008), adotando um sistema de gerenciamento 

ambiental, as empresas tendem a implementar diferentes tipos de atividades e 

padrões ambientais, em linha com as diferentes configurações organizacionais que 

possuem. Apesar de, na maioria dos casos, sistemas de gerenciamento ambiental 

envolverem práticas comuns, elas variam em termos de sua aplicação, 

especificamente: a implementação de uma política ambiental formal, treinamento de 

colaboradores, auditorias internas e o desenvolvimento de indicadores e objetivos de 

desempenho ambiental (Darnall et al., 2018). Vigneau et al. (2015) classificam os 

padrões internacionais em três categorias: padrões baseados em princípios (por 

exemplo, o Pacote Global das Nações Unidas), padrões baseados em certificação 

(por exemplo, o ISO 14001) e padrões de relatório (por exemplo, o Global Reporting 

Initiative). Também apontam índices financeiros orientados à sustentabilidade, como 

o Dow Jones Sustainability Index (Vigneau et al., 2015). 

 

 

4.2.3 Práticas de sustentabilidade ambiental 
 

 

Praticas de sustentabilidade ambiental correspondem a Iniciativas como a elaboração 

e implementação de sistemas e ferramentas de gestão ambiental os quais incorporem, 

por exemplo, política ambiental corporativa, reportes ambientais, relatórios anuais de 

divulgação, materiais de comunicação ambiental internos, indicadores de 

desempenho ambientais, programas de treinamento ambiental para funcionários, 

auditoria ambiental interna, entre outros (Harangzo et al., 2010; Martínez-Ferrero & 

Frías-Aceituno, 2015). Como argumentam Zhu et al. (2012), são práticas de gestão 

para diminuir ou prevenir impactos ambientais a partir da capacidade de 
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aprendizagem organizacional orientada para o meio ambiente natural, adquirida ao 

longo do processo de internacionalização da empresa (Zhu et al., 2012). 

 

Harangzo et al. (2010) defendem que as práticas ambientais, como parte de um 

modelo de gerenciamento ambiental corporativo, consistem em um mecanismo 

voluntário da empresa para melhorar seu desempenho ambiental, ajudá-la a alcançar 

a conformidade regulamentar e aumentar sua competitividade, resultando em um 

elemento estratégico crucial (Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015). Como 

práticas decorrentes de capacidades dinâmicas organizacionais, configuram uma 

abordagem gerencial de sustentabilidade holística, equilibrada e de longo prazo com 

potencial para criação de um impacto positivo líquido nos sistemas ecológicos, sociais, 

econômicos e nos diversos stakeholders da empresa (Chakrabarty & Wang, 2012). 

 

 

4.2.4 Sustentabilidade ambiental corporativa  
 

 

Sustentabilidade ambiental corporativa pode ser entendida como uma cultura 

organizacional que trata de valores, normas e comportamentos subjacentes ao 

esforço da empresa em implementar práticas e estratégias ambientais sustentáveis, 

tendo em vista atender às demandas ambientais de stakeholders, de forma orientada 

ao mercado (Li et al., 2017). Trata da dimensão ambiental da sustentabilidade, 

envolvendo a utilização racional dos recursos naturais disponíveis, com o objetivo de 

reduzir o impacto das atividades produtivas sobre o meio ambiente natural, através da 

eficiência em processos, da redução de desperdício de materiais e da prevenção de 

incidentes ambientais (Flores & Gavronski, 2016). 

 

De acordo com Dhanda (2013), a sustentabilidade ambiental corporativa compreende 

abordagem de longo prazo da empresa na incorporação de práticas e estratégias de 

sustentabilidade ambiental como a implementação de padrões ambientais, criação de 

política ambiental, medição e divulgação das práticas ambientais adotadas, 

envolvimento da alta gestão nas decisões de gestão ambiental, tendo em vista a 

conformidade com as normas e regulações ambientais e o reconhecimento dos 

stakeholders. 
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Li et al. (2017) argumentam que empresas que desenvolvem a capacidade de 

gerenciar as demandas ambientais e programas de sustentabilidade tem o potencial 

de criar uma vantagem competitiva e alcançar um desempenho superior em seus 

negócios internacionais (Aragón-Correa & Sharma, 2003; Buysse & Verbeke, 2003). 

Adotando a perspectiva do lado da oferta, a sustentabilidade ambiental considera a 

integração entre compradores e fornecedores internacionais, em que os fornecedores 

exportadores devem adaptar, integrar e reconfigurar imperativos ecológicos (verdes) 

envolvidos na cadeia de suprimentos global (Li et al., 2017). 

 

 

4.2.5 Divulgação de informações sobre a atuação ambiental  
 

 

Divulgação de informações ambientais acerca de decisões de gestão da empresa tem 

por objetivo aprimorar a reputação (Aragón-Correa et al., 2016) e endereçar, de forma 

transparente, as expectativas dos stakeholders (Kolk & Perego, 2010; Delgado-

Márquez et al., 2017). De acordo com Kolk e Perego (2010), é notório o aumento na 

adoção voluntária de relatórios de sustentabilidade em resposta, não apenas às partes 

interessadas preocupadas com o desempenho social e ambiental, como também aos 

investidores que se utilizam desse dado como um indicador de riscos corporativos 

subjacentes e provável desempenho financeiro futuro da empresa.  

 

Considerando uma abordagem pragmática da divulgação ambiental, Aragón-Correa 

et al. (2016) sugerem que os gestores assumem uma análise entre os custos e 

benefícios para tomar a decisão quanto à divulgação ambiental, em que empresas 

com dificuldades ambientais tendem a evitar o risco de expor informações para 

escrutínio. Como benefícios potenciais, as empresas que divulgam informações sobre 

seu desempenho ambiental podem aprimorar sua reputação e legitimação perante as 

partes interessadas; como custos potenciais, destacam-se a responsabilidade legal e 

a exposição perante ativistas e interessados quanto às questões ambientais (Aragón-

Correa et al., 2016). 
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Aragón-Correa et al. (2016) também alegam que a estrutura organizacional e a cultura 

desempenham um papel nas decisões de algumas empresas para produzir relatórios 

abrangentes e publicamente disponíveis sobre o desempenho social e ambiental. 

Características como o tamanho da empresa, o tipo da indústria e a localização 

geográfica afetam significativamente a divulgação voluntária: empresas de grande 

porte, que se encontram em indústrias altamente poluentes ou do setor financeiro 

apresentam maior incidência de relatórios ambientais voluntários; na mesma linha, a 

influência dos executivos da empresa também desempenha papel relevante quanto a 

divulgação (Aragón-Correa et al., 2016). 

 

Em complemento, a demanda por informações confiáveis a respeito da gestão dos 

riscos ambientais e sociais da empresa, juntamente com o desejo dos setakeholders 

para que o relatório efetivamente retrate os esforços e realizações da empresa, faz 

com que as empresas busquem mecanismos de garantia para melhorar a 

credibilidade e transparência das informações ambientais divulgadas. 

 

 

4.2.6 Gestão logística verde  
 

 

A gestão logística verde (ecológica) representa uma capacidade organizacional 

traduzida em uma abordagem de gerenciamento que engloba o retorno e reciclagem 

de produtos, sistemas de gerenciamento ambiental e ecoeficiência como formas 

viáveis de atender às expectativas do mercado, gerenciar os riscos ambientais, 

cumprir os regulamentos internacionais e melhorar a eficiência de negócios 

internacionais, por meio da integração de diversos participantes da cadeia de 

suprimentos na gestão dos impactos ambientais decorrentes de diferentes etapas do 

ciclo de vida de um produto (Lai et al., 2012; Lai & Wong; 2012). Nessa abordagem, 

empresas adotam procedimentos para operar, documentar e denunciar suas 

atividades de logística, promovem a avaliação de seu desempenho, informam e 

comunicam suas atividades às várias partes interessadas e comprem com os padrões 

ambientais (Lai & Wong, 2012). 
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4.2.7 Sustentabilidade ambiental corporativa da empresa 
 

 

A sustentabilidade ambiental corporativa pode ser considerada como a cultura 

organizacional que trata de valores, normas e comportamentos subjacentes ao 

esforço da empresa em implementar práticas e estratégias ambientais sustentáveis, 

tendo em vista atender às demandas ambientais de stakeholders (Li et al., 2017). 

Envolve estratégias, estruturas de governança, processos organizacionais e práticas 

que consideram, entre outros aspectos, a eficiência em processos, a redução de 

desperdício e uso racional dos recursos naturais, e a prevenção de incidentes 

ambientais (Kolk, 2016; Flores & Gavronski, 2016). Tendo em vista a conformidade 

com normas e regulamentações ambientais, a sustentabilidade ambiental corporativa 

orienta a incorporação de práticas e estratégias como: a implementação de padrões 

ambientais, criação de política ambiental, medição e divulgação das práticas 

ambientais adotadas, envolvimento da alta gestão nas decisões de gestão ambiental 

(Dhanda, 2013). 

 

 

4.2.8 Programas de aprendizagem e conscientização de gestores para 
questões de sustentabilidade ambiental 

 

 

Pless et al. (2012) argumentam que, como o sucesso dos objetivos relacionados ao 

meio ambiente natural são fortemente dependentes de valores corporativos 

orientados a este fim, as organizações devem estruturar processos que visem ampliar 

a conscientização de seus gestores quanto às questões ecológicas, incluindo: a 

incorporação de atitudes e valores, sistemas de gerenciamento de desempenho 

capazes de avaliar o nível de contribuição dos funcionários para o desempenho 

ambiental da organização e treinamentos voltados ao desenvolvimento de 

habilidades. Nesse sentido, os programas de aprendizagem internacionais servem 

como mecanismo para aumentar a conscientização dos gerentes, que suportem os 

esforços da empresa em prol de um comportamento orientado ao meio ambiente 

natural (Pless et al., 2012). 
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4.3 Fatores que influenciam a adoção de estratégias de sustentabilidade 
ambiental 

 

  

Empresas que se envolvem em negócios internacionais sujeitam-se a diversos tipos 

de pressões para a adoção de estratégias e práticas orientadas ao meio ambiente 

natural (Dhanda, 2013; Zeriti et al., 2014; Leonidou et al., 2015). Essas pressões 

podem ser tanto internas (Chakrabarty & Wang, 2012; Chan & Ma, 2016) quanto 

externas (Rugman & Verbeke, 1998; Hörisch et al., 2017) à empresa e são exercidas 

por diferentes partes interessadas, tais como governos, órgãos fiscalizadores, 

organizações não governamentais, clientes, acionistas, gestores, por exemplo 

(Delgado-Márquez et al., 2017; Gabler et al., 2017). Nessa seção, são descritos e 

analisados os fatores relevantes que influenciam a adoção de estratégias de 

sustentabilidade ambiental por empresas com negócios internacionais, identificados 

nos estudos analisados nesta revisão sistemática da literatura.  

 

Do total dos artigos selecionados para análise no presente estudo, parte não aborda 

os determinantes ou antecedentes à adoção de estratégias de sustentabilidade 

ambiental. Assim, dos 37 artigos revisados, apenas um total de 30 considera os 

fatores que podem levar as empresas a incorporarem práticas e estratégias orientadas 

ao meio ambiente em seus negócios internacionais. Desses 30 artigos analisados sob 

essa perspectiva, a maior parte aborda, ou enfatiza, os fatores externos à empresa, 

tomando como base principal a teoria institucional (North, 1990; Scott, 2008). O 

restante dos artigos se divide entre avaliar os fatores internos, amparados sobretudo 

na corrente teórica das capacidades dinâmicas da empresa (Teece et al., 1997; 

Eisenhardt & Martin, 2000), ou tratam de ambos os fatores de forma complementar ou 

interdependente, conforme ilustrado na Figura 7. 
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Figura 7 – Distribuição de artigos por enfoque dado aos fatores de influência 
sobre a adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental 
Fonte: Análise do autor com informações dos artigos selecionados para a revisão 
sistemática da literatura.  
 

Entre os fatores externos, o que mais se destaca entre os estudos analisados é a 

pressão regulatória ou regulamentação ambiental (por exemplo, Hill, 2001; Harangzo 

et al., 2010; Delmas & Montes-Sancho, 2011; Lai & Wong, 2012; Aragón-Correa et al., 

2016; Hörisch et al., 2017), exercida pelos governos e pelos órgãos de fiscalização. 

Salvo exceções pontuais, a maior parte dos estudos aborda esse fator como um dos 

principais determinantes para a adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental 

(Rondinelli & Vastag, 1996; Wijen & van Tulder, 2011; Zhu et al., 2012). 

 

Além da regulamentação ambiental, outro fator externo apresentado por alguns dos 

estudos analisados diz respeito às pressões de stakeholders (por exemplo, Dhanda, 

2013; Vigneau et al., 2015; Kolk, 2016; Gabler et al., 2017; Delgado-Márquez et al., 

2017), decorrentes de aspectos como a crescente conscientização social a respeito 

das questões ambientais (Zeriti et al., 2014; Leonidou et al., 2015), uma maior atuação 

de órgãos não governamentais, tais como organizações ambientais, grupos 

comunitários e associações (Christmann & Taylor, 2002) e um número crescente de 

clientes “verdes” (Yin & Ma, 2009), que buscam atributos ecológicos e uma conduta 

ambiental amigável da empresa.  

 

Ainda em relação às pressões ambientais externas sofridas pela empresa, enquanto 

parte dos estudos considera especificamente um dos fatores principais destacados, 

ou seja, aspectos regulatórios (Rugman & Verbeke, 1998; Martín-Tapia et al., 2010; 
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8
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Delmas & Montes-Sancho, 2011; Wijen & van Tulder, 2011; Hörisch et al., 2017; 

Setiadi et al., 2017) e influência de diversos stakeholders (Dhanda, 2013; Vigneau et 

al., 2015; WU & MA, 2016; Delgado-Márquez et al., 2017; Gabler et al., 2017), outra 

parte aborda ambos os fatores legais e não-legais conjuntamente, de forma 

complementar (Rondinelli & Vastag, 1996; Christmann & Taylor, 2002; Darnall et al., 

2008; Yin & Ma, 2009; Kolk & Perego, 2010; Harangzo et al., 2010; Chakrabarty & 

Wang, 2012; Lai & Wong, 2012; Zhu et al., 2012; Aragón-Correa et al., 2016; Chan & 

Ma, 2016; Kolk, 2016).  

 

Quanto aos fatores internos que influenciam a adoção de estratégias de 

sustentabilidade ambiental por empresas com negócios internacionais, destacam-se 

três grupos de capacidades da empresa. O primeiro, e mais frequentemente 

abordado, diz respeito à cultura interna ambiental da empresa (Darnall et al., 2008; 

Setiadi et al., 2017), que envolve a orientação ambiental (Chan & Ma, 2016) e a 

sensibilidade da alta gestão (Darnall et al., 2008; Harangzo et al., 2010; Pless et al., 

2012; Dhanda, 2013; Leonidou et al., 2015; Chan & Ma, 2016; Setiadi et al., 2017) no 

que tange ao processo de tomada de decisões em prol de estratégias e práticas 

ambientais. O segundo trata da capacidade de aprendizagem organizacional 

orientada ao meio ambiente natural (Christmann & Taylor, 2002; Chiarvesio et al., 

2015), resultante da experiência internacional (Martín-Tapia et al., 2010; Zhu et al., 

2012; Aguilera-Caracuel et al., 2012; Wu & Ma, 2016; Setiadi et al., 2017) e a 

integração do conhecimento entre empresas parceiras (Chiarvesio et al., 2015; Li et 

al., 2017). Um terceiro grupo aborda os outros fatores internos, ainda que 

pontualmente: por exemplo, a intensidade de P&D orientadas ao meio ambiente 

natural (Darnall et al., 2008; Christmann & Taylor, 2012; Chakrabarty & Wang, 2012). 

 

Tendo em vista os artigos analisados neste estudo, nota-se um maior enfoque dados 

aos fatores externos. Porém, é possível notar a crescente atenção que os fatores 

internos ganharam nos últimos anos (Figura 8).  



 70 

 

 

Nota: FE: fatores externos; FI: fatores internos; Ambos: ambos os tipos de fatores. 
Figura 8 – Distribuição dos artigos analisados por ano de publicação, de acordo 
com o enfoque dos fatores que influenciam a adoção de estratégias de 
sustentabilidade ambiental 
Fonte: Análise do autor com informações dos artigos selecionados para a revisão 
sistemática da literatura.  
 

Considerando a atenção dada aos antecedentes das estratégias de sustentabilidade 

ambiental como um todo, ou seja, os fatores internos, externos ou ambos combinados, 

verifica-se, a partir dos artigos analisados, uma curva crescente nos últimos anos. A 

Tabela 6 distribui os artigos analisados por décadas em que foram publicados – 

considerando os 30 artigos que abordam fatores que influenciam a adoção de 

estratégias de sustentabilidade ambiental. Fica evidente a crescente atenção dada 

por essa amostra nos últimos anos, ou seja, entre 2010 e 2017, em comparação às 

décadas anteriores. 

 

Tabela 6 – Distribuição dos artigos analisados que tratam dos fatores de 
influência por década em que foram publicados 

Orientação dos fatores de 
influência 

Intervalo: anos das publicações 
Total 

1990-1999 2000-2009 2010-2017 
Externa 2 1 11 14 
Interna 0 0 8 8 
Ambas 0 3 5 8 
Total 2 4 24 30 

1996 1998 2001 2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ambos 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1
FI 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 2
FE 1 1 0 0 0 1 1 2 2 0 1 1 2 2
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Fonte: Análise do autor com informações dos artigos selecionados para a revisão 
sistemática da literatura.  
 

Nas subseções 4.3.1 e 4.3.2 são apresentados, respectivamente, os fatores externos 

e internos que influenciam na adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental. 

 

 

4.3.1 Fatores externos 
 

 

Aa teoria institucional (Meyer & Rowan, 1977; North, 1990; Scott, 2001) serve como 

arcabouço principal para explicar os determinantes externos à adoção de estratégias 

ambientais por empresas com negócios internacionais. A teoria institucional desafia a 

ideia, tida como certa por muitos, de que as empresas buscam somente o lucro. De 

forma complementar, as empresas também reconhecem a importância de alcançar a 

legitimidade social como requisito para sua sobrevivência e competitividade no longo 

prazo (Suchman, 1995; Darnall et al., 2008). Empresas legitimadas são aquelas cujas 

ações são percebidas como desejáveis ou apropriadas em um sistema de normas, 

valores, crenças e definições socialmente construídos (Suchman, 1995). A 

legitimidade, portanto, é conquistada junto à comunidade em que a empresa se insere 

(Darnall et al., 2008).  

 

A disseminação do conceito de ecologia e o crescimento de problemas ambientais 

nas últimas décadas resultaram em significativas pressões externas sobre as 

empresas, no sentido de que explorem questões de sustentabilidade ambiental em 

suas estratégias e práticas de gestão, sobretudo em um contexto de 

internacionalização (Darnall et al., 2008; Leonidou et al., 2015; Setiadi et al., 2017). 

Entre os diversos fatores externos, os estudos analisados abordam aspectos como a 

regulamentação ambiental (Rondinelli & Vastag, 1996; Rugman & Verbeke, 1998; Hill, 

2001; Christmann & Taylor, 2002; Darnall et al., 2008; YIN e MA 2009; Harangzo et 

al., 2010; Kolk & Perego, 2010; Martín-Tapia et al., 2010; Delmas & Montes-Sancho, 

2011; Wijen & van Tulder, 2011; Chakrabarty & Wang, 2012; Lai & Wong, 2012; Zhu 

et al., 2012; Zeriti et al., 2014; Aragón-Correa et al., 2016; Chan & Ma, 2016; Kolk, 

2016; Hörisch et al., 2017; Setiadi et al., 2017), a pressão de diversas partes 
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interessadas (Rondinelli & Vastag, 1996; Christmann & Taylor, 2002; Darnall et al., 

2008; Yin & Ma, 2009; Harangzo et al., 2010; Kolk & Perego, 2010; Chakrabarty & 

Wang, 2012; Lai & Wong, 2012; Zhu et al., 2012; Dhanda, 2013; Leonidou et al., 2015; 

Vigneau et al., 2015; Aragón-Correa et al., 2016; Chan & Ma, 2016; Kolk, 2016; Wu & 

Ma, 2016; Delgado-Márquez et al., 2017; Gabler et al., 2017) e características de 

mercado internacional (Zeriti et al., 2014; Leonidou et al., 2015). O Quadro 6 apresenta 

um resumo da conceituação dos fatores externos, segundo os artigos analisados. 

 

Fatores externos Referências 
Pressões regulatórias  

Pressões exercidas pelos governos e órgãos 
reguladores; englobam obrigações legais coercitivas 
que sujeitam as empresas a adotar tecnologias e 
práticas ambientais, comunicar seu comportamento 
ecológico para partes interessadas e reduzir seu 
impacto no meio ambiente natural; funcionam como 
limiares, tanto para a entrada inicial da empresa, mas 
também para a continuidade de seus negócios 
internacionais no futuro; moldam o comportamento 
estratégico da empresa restringindo ou taxando 
efeitos ambientais negativos; os regulamentos 
ambientais variam entre países e regiões. 

Rondinelli e Vastag (1996); 
Rugman e Verbeke (1998); Hill 
(2001); Christmann e Taylor 
(2002); Darnall et al. (2008); Yin 
e Ma (2009); Harangzo et al. 
(2010); Kolk e Perego (2010); 
Martín-Tapia et al. (2010); 
Delmas e Montes-Sancho 
(2011); Wijen e van Tulder 
(2011); Chakrabarty e Wang 
(2012); Lai e Wong (2012); Zhu 
et al. (2012); Zeriti et al. (2014); 
Aragón-Correa et al. (2016); 
Chan e Ma (2016); Kolk (2016); 
Hörisch et al. (2017); Setiadi et 
al. (2017) 

Pressões sociais  
Preocupação ambiental pública que emerge de atores 
sociais, tais quais organizações ambientais, grupos 
comunitários, sindicatos, associações comerciais e 
outras instituições de governança global; influenciam 
normas, mobilizam a opinião pública e a percepção 
das pessoas sobre o meio ambiente; pressionam a 
empresa a reduzir o impacto no meio ambiente natural 
dada a relevância da legitimidade social para a sua 
sobrevivência e a sua competitividade no longo prazo. 
 

Darnall et al. (2008); Yin e Ma 
(2009); Kolk e Perego (2010); 
Zhu et al. (2012); Zeriti et al. 
(2014); Leonidou et al. (2015); 
Vigneau et al. (2015); Chan e Ma 
(2016); Kolk (2016) 

Pressões de mercado  
Pressões exercida pelos compradores com demandas 
ambientais, a partir de sua influência sobre a 
reputação da empresa e sua capacidade de 
comercializar seus produtos ou serviços no mercado 
internacional; pressão econômica através de maior 
lealdade no caso da adoção de estratégias e práticas 

Darnall et al. (2008); Yin e Ma 
(2009); Zeriti et al. (2014); 
Leonidou et al. (2015) 
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Fatores externos Referências 
de sustentabilidade ambiental, ou ainda a 
incorporação de aspectos ecológicos em seus 
produtos e serviços, ou boicote no caso da não 
adoção destes. 
Intensidade competitiva ou o grau concorrência 
enfrentado pela empresa em um determinado 
mercado, o qual deriva do número de empresas que 
competem em uma indústria específica e do uso das 
diferentes ferramentas e recursos para ganhar 
participação no mercado. Quanto maior a intensidade 
competitiva, maior a variedade de oferta e a facilidade 
de os clientes mudarem para concorrentes que 
adotem estratégias e práticas de sustentabilidade 
ambiental. 

Zeriti et al. (2014); Leonidou et 
al. (2015) 

Exigências ambientais de parceiros de negócio dentro 
da cadeia de suprimentos – notadamente de parceiros 
de países desenvolvidos, como compradores de 
serviços e insumos. 

Chan e Ma (2016) 

Pressões de propriedade  
Influência de acionistas originada da compreensão os 
passivos financeiros associados a uma fraca 
reputação ambiental, e que resultam no interesse e 
expectativa de que as empresas sejam 
ambientalmente responsáveis e invistam em 
estratégias e práticas de sustentabilidade. 

Darnall et al. (2008) 

Quadro 6 – Fatores externos à adoção de estratégias de sustentabilidade 
ambiental 
Fonte: Análise do autor com informações dos artigos selecionados para a revisão 
sistemática da literatura.  
 

As pressões regulatórias são, reconhecidamente, um determinante institucional 

fundamental do comportamento corporativo, em especial para questões referentes ao 

meio ambiente natural (Wijen & van Tulder, 2011). A regulamentação ambiental 

consiste em pressão exercida pelos governos (Darnall et al., 2008; Chakrabarty & 

Wang, 2012; Hörisch et al., 2017) e por órgãos reguladores (Kolk & Perego, 2010), e 

molda o campo de jogo corporativo restringindo ou taxando efeitos ambientais 

negativos (Darnall et al., 2008; Wijen & van Tulder, 2011). Como argumentam Darnall 

et al. (2008), a regulamentos ambientais tratam de obrigações legais coercitivas que 

forçam as empresas a investir em tecnologias e práticas voltadas ao controle de 

poluição (Hill, 2001), a atender às restrições de emissões de poluição e informar os 

níveis de emissão de poluentes às partes interessadas. Esses regulamentos e 
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padrões nos mercados estrangeiros funcionam como limiares, tanto para a entrada 

inicial da empresa, mas também para a continuidade de seus negócios internacionais 

no futuro (Chakrabarty & Wang, 2012). 

 

As empresas respondem à regulamentação ambiental governamental não somente 

para evitar punições legais, mas também pela perda de reputação potencial, 

decorrente dessa não conformidade, perante à sociedade como um todo e, 

especificamente, às partes interessadas (Hörisch et al., 2017). No entanto, 

regulamentos e padrões ambientais não são padronizados e podem variar de acordo 

com as regiões e países (Chakrabarty & Wang, 2012). Similarmente, a forma como 

são implementadas também se diferenciam significativamente e podem apresentar 

aspectos que dificultam sua efetiva aplicação: corrupção, falta de perda de capacidade 

de implementação, priorização de outras políticas públicas, entre outros (Wijen & van 

Tulder, 2011). 

 

Se por um lado, o receio de sanções legais é considerado como o maior motivador 

para empresas implementarem atividades ambientais proativas, por outro lado as 

pressões regulatórias podem criar oportunidades de vantagens competitivas (Darnall 

et al., 2008; Chakrabarty & Wang, 2012; Leonidou et al., 2015). As organizações que 

se antecipam aos requisitos regulamentares mais rigorosos podem suavizar ou 

prevenir regulamentos de algumas formas: tornando os novos regulamentos menos 

relevantes, reduzindo os requisitos de relatórios obrigatórios e eliminando a 

necessidade de comprar e instalar tecnologias de controle de poluição dispendiosos. 

Na medida em que assumem uma posição proativa na gestão dos impactos 

ambientais, as organizações também podem acumular capital político com os 

reguladores e promover a confiança entre as empresas e os reguladores (Darnall et 

al., 2008). 

 

Aragón-Correa et al. (2016) defendem que a pressão do governo e a influência das 

partes interessadas explicam, ainda, a hipótese dos paraísos da poluição (pollution 

haven), ou seja, que empresas domésticas transferem sua produção para países com 

padrões ambientais menos restritivos para preservar a competitividade (Hufbauer & 

Schott, 1992). Como eles podem realizar operações "sujas" em países com padrões 

frouxos, eles podem reduzir seus custos (por exemplo, Chang & Rosenzweig, 2001; 
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King & Shaver, 2001; Stewart, 1993). Eles obtêm vantagem competitiva contra os 

danos ambientais que causam (Aragón-Correa et al., 2016). 

 

Os desafios das empresas com negócios internacionais, em termos de pressões para 

a adoção de estratégias ambientalmente amigáveis, vão além dos regulamentos e 

normas (Darnall et al., 2008; Leonidou et al., 2015). Em paralelo aos governos, outros 

stakeholders exercem influência externa sobre a conduta ambiental de empresas em 

seus negócios internacionais (Rondinelli & Vastag, 1996; Christmann & Taylor, 2002; 

Kolk & Perego, 2010; Lai & Wong, 2012; Aragón-Correa et al., 2016). Como 

argumentam Harangzo et al. (2010), as demandas das partes interessadas 

desempenham papel fundamental no aumento do compromisso corporativo em prol 

do meio ambiente natural, ainda mais considerando os avanços nas tecnologias de 

comunicação as quais facilitam a difusão de informações sobre o comportamento 

ambiental responsável ou irresponsável da empresa para diversos stakeholders 

(Leonidou, Katsikeas, Fotiadis, & Christodoulides, 2013). 

 

Assim, as pressões sociais (Darnall et al., 2008; Yin & Ma, 2009; Zhu et al., 2012; 

Chan & Ma, 2016; Kolk, 2016), ou a preocupação ambiental pública (Leonidou et al., 

2015) emergem como um fator determinante para adoção de estratégias de 

sustentabilidade, dada a relevância da legitimidade social para a sobrevivência e a 

competitividade de uma empresa no longo prazo (Darnall et al., 2008; Kolk & Perego, 

2010; Zeriti et al., 2014; Chan & Ma, 2016). Atores sociais, isto é, organizações 

ambientais, grupos comunitários, sindicatos, associações comerciais e outras 

instituições de governança global, influenciam normas, mobilizam a opinião pública e 

a percepção das pessoas sobre o meio ambiente, pressionam as empresas a reduzir 

o impacto no meio ambiente natural (Darnall et al., 2008; Vigneau et al., 2015). Atores 

que fazem parte do sistema social mobilizam o sentimento público, alteram as normas 

aceitas e mudam as percepções das pessoas sobre o meio ambiente e pressionam 

as organizações a reduzir seu impacto para o meio ambiente natural (Hoffman, 2000). 

 

Da mesma maneira, quanto maior for o nível de consciência ambiental dos clientes, 

maior os incentivos em adoção estratégias de sustentabilidade ambiental (Yin & Ma, 

2009; Leonidou et al., 2015), indicando o impacto direto na reputação da empresa e 

sua capacidade de comercializar seus produtos (Konar & Cohen, 1997; Marshall & 
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Mayer, 1991; Darnall et al., 2008). Se, por um lado, um comportamento favorável ao 

meio ambiente natural da empresa serve de potencial estímulo para atrair clientes 

sensíveis ao meio ambiente, por outro, a falta de comportamentos e orientação 

ambientais podem levar ao boicote desses compradores (Banerjee, Iyer, & Kashyap, 

2003; Leonidou et al., 2015). Assim, como argumentam Zeriti et al. (2014), 

consumidores em diferentes mercados internacionais exigem, cada vez mais, 

comportamentos corporativos social e ambientalmente amigáveis, em vez da 

abordagem tradicional puramente econômica. As empresas, portanto, devem adequar 

sua estratégia ambiental aos interesses dos consumidores, em constante evolução 

(Buil-Carrasco, Fraj-Andrés, & Matute-Vallejo, 2008; Menguc, Auh, & Ozanne, 2010; 

Zeriti et al., 2014) 

 

Outros fatores que influenciam o comportamento estratégico ambiental das empresas 

em negócios internacionais são as pressões de mercado. Assim, além das demandas 

ambientais dos consumidores, a intensidade competitiva (Zeriti et al., 2014; Leonidou 

et al., 2015) pode afetar a adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental. A 

intensidade competitiva representa o grau concorrência enfrentado pela empresa em 

um determinado mercado (Jaworski & Kohli, 1993; Leonidou et al., 2015), e deriva do 

número de empresas que competem em uma indústria específica, por um lado, e do 

uso das diferentes ferramentas e recursos para ganhar participação no mercado 

competidor (Slater & Narver, 1994; Leonidou et al., 2013; Leonidou et al., 2015). Em 

mercados com alta intensidade competitiva, os compradores possuem uma grande 

variedade de opções, em termos de oferta, para satisfazer suas necessidades e 

desejos, e produtos ou serviços ecologicamente amigáveis, cada vez mais, servem 

como uma opção nesse sentido (Langerak, Peelen, & van der Veen, 1998; Menon, 

Menon, Chowdhury, & Jankovich, 1999; Leonidou et al., 2015). Nesse sentido, a 

adoção de práticas e estratégias de negócio ambientalmente amigáveis consiste em 

mecanismo para aumentar a lealdade dos clientes à empresa e, assim, evitar sua 

perda (Banerjee, 2002; Leonidou et al., 2015). 

 

A influência de parceiros de negócios (Chan & Ma, 2016) consiste em outro fator 

externo de influência, sob forma de pressão de mercado, como apontado nos estudos. 

Esse fator trata das crescentes e mais intensas exigências ambientais exercidas por 

parceiros dentro da mesma cadeia de suprimentos, especialmente os compradores 
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de países desenvolvidos (Christmann & Taylor, 2001; Brammer, Hoejmose, & 

Marchant, 2012; Chan & Ma, 2016).  

 

As pressões de propriedade também podem influenciar na adoção de estratégias de 

sustentabilidade ambiental, como defendido por Darnall et al. (2008). Os acionistas 

podem exercer influência no nível de pressão institucional sobre a empresa 

(Henriques & Sadorsky, 1996, 1999). Na medida em que os acionistas compreendem 

os passivos financeiros associados a uma fraca reputação ambiental, cresce o 

interesse e expectativa de que as empresas sejam ambientalmente responsáveis e 

invistam em estratégias e práticas de sustentabilidade (Darnall et al., 2008).  

 

É evidente, portanto, o emergente interesse em proteger o meio ambiente advindo de 

diversos stakeholders, seja o governo, grupos de pressão como ativistas ambientais, 

grupos econômicos como os consumidores e outros membros da comunidade como 

os cidadãos (Banerjee et al., 2003; Leonidou et al., 2015). A partir da perspectiva 

institucionalista, as pressões das partes interessadas representam uma influência 

normativa significativa sobre empresas com negócios internacionais, para que 

cumpram determinados valores e práticas organizacionais socialmente aceitos em 

sua área de atuação (Adebanjo, Ojadi, Laosirihongthong, & Tickle, 2013; Chan & Ma, 

2016). Tanto o alcance como a intensidade das pressões das partes interessadas 

dependem, tanto do seu nível de comprometimento com as questões ecológicas, 

quanto de sua propensão em exercer seu poder de punição sobre a falta de aderência 

ou comprometimento ambiental da empresa (Leonidou et al., 2015). 

 

Esses argumentos levam às seguintes proposições: 

 

Proposição 1. Fatores externos como (a) pressões regulatórias, (b) pressões sociais, 

(c) pressões de mercado e (d) pressões de propriedade influenciam positivamente a 

adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental. 

 

Proposição 2. Fatores externos induzem positivamente ao aperfeiçoamento de 

competências internas da empresa, desenvolvendo fatores internos que influenciam 

a adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental. 
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4.3.2 Fatores internos 
 

 

Paralelamente e complementando os fatores externos, alguns estudos analisam a 

influência das pressões internas na adoção de estratégias de sustentabilidade pela 

empresa em um contexto de negócios internacionais. Como já mencionado, os artigos 

revisados se utilizam da visão baseada em recursos (RBV) e, especificamente, das 

capacidades dinâmicas para sustentar conceitualmente os fatores internos. As 

capacidades dinâmicas tratam da habilidade da empresa em desenvolver, integrar e 

reconfigurar competências e recursos para endereçar mudanças no ambiente de 

negócios, de forma a alcançar vantagem competitiva (Teece et al., 1997; Eisenhardt 

& Martin, 2000).  

 

O aumento na consciência ecológica não apenas afeta as pressões ambientais 

externas, como também promovem aspectos internos que influenciam no 

comportamento estratégico das empresas. Entre os artigos analisados, destacam-se 

dois grandes fatores internos: a cultura ambiental da empresa (Darnall et al., 2008; 

Pless et al., 2012; Dhanda, 2013; Leonidou et al., 2015; Chan & Ma, 2016; Setiadi et 

al., 2017), especificamente a sensibilidade ambiental da alta gestão (Harangzo et al., 

2010; Pless et al., 2012; Dhanda, 2013; Leonidou et al., 2015; Chan & Ma, 2016; 

Setiadi et al., 2017) e a capacidade de aprendizagem organizacional (Christmann & 

Taylor, 2002; Martín-Tapia et al., 2010; Zhu et al., 2012; Aguilera-Caracuel et al., 2012; 

Chiarvesio et al., 2015; Wu & Ma, 2016; Li et al., 2017; Setiadi et al., 2017). Outros 

estudos abordam, ainda, de forma pontual, a intensidade de P&D orientadas ao meio 

ambiente natural (Christmann & Taylor, 2002; Darnall et al., 2008; Chakrabarty & 

Wang, 2012). O Quadro 7 apresenta um resumo da conceituação dos fatores internos, 

segundo os artigos analisados. 

 
Fatores internos Referências 
Cultura/orientação ambiental  

Valores e normas ecológicos da empresa voltados para 
a gestão proativa dos impactos gerados para o meio 
ambiente natural; afeta significativamente as estratégias 
de sustentabilidade ambiental no mercado internacional, 
pois manifesta para as partes interessadas seu 

Darnall et al. (2008); Pless et 
al. (2012); Dhanda (2013); 
Leonidou et al. (2015); Chan e 
Ma (2016); Setiadi et al. 
(2017)  
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Fatores internos Referências 
compromisso ecológico em termos de a qualidade dos 
processos e delineamento de seus produtos. 
Orientação estratégica que sustenta a filosofia de uma 
empresa de operar de forma sustentável e manifesta os 
valores ambientais presentes na cultura corporativa, 
incorporando a proteção ambiental como um objetivo 
corporativo compartilhado entre todos da organização e 
equilibrando os interesses econômicos corporativos com 
as demandas ambientais das partes interessadas. 
Quanto maior o senso de responsabilidade quanto a uma 
conduta ecológica e quanto maior sua competência em 
integrar suas preocupações ambientais todos os 
aspectos estratégicos, maior é a orientação ambiental da 
empresa. 

Chan e Ma (2016) 

Atitudes e opiniões gerenciais, interpretações dos 
gestores e os valores ambientais dos líderes da 
organização que influenciam todas as decisões de 
gestão e direcionam as atividades orientadas ao meio 
ambiente natural da empresa, dado o seu poder, 
autonomia para alocar recursos, capacidade de 
influência e de disseminação de valores organizacionais 
ambientais; crenças ambientais pessoais de um líder 
corporativo que afetam significativamente o 
desenvolvimento de uma cultura empresarial favorável 
ao meio ambiente ou uma orientação ambiental.  

Darnall et al. (2008); Leonidou 
et al. (2015); Chan e Ma 
(2016); Setiadi et al. (2017) 

Capacidade de aprendizagem organizacional  
Capacidade de absorver e acumular conhecimentos 
tácitos e, consequentemente, o desenvolvimento de um 
conjunto de melhores práticas e competências para lidar 
com o contexto dinâmico dos mercados internacionais, 
incluindo requisitos e oportunidades ambientais 
relevantes para a definição de estratégias de 
sustentabilidade ambiental; é influenciada pelo nível de 
experiência internacional e diversificação ambiental 
internacional (isto é, quantidade de mercados em que a 
empresa opera ou vende, bem como a relevância desses 
mercados em termos de resultado), bem como pela 
integração com parceiros dentro da cadeia de 
suprimentos, de forma a integrar o conhecimento em 
redes verdes de negócio.  

Christmann e Taylor (2002), 
Martín-Tapia et al. (2010), 
Zhu et al. (2012), Aguilera-
Caracuel et al. (2012), 
(Chiarvesio et al. (2015), Wu 
e Ma (2016), LI et al. (2017), 
Setiadi et al. (2017)  

Intensidade de P&D ambiental  
Nível de Investimentos em novos equipamentos que 
suportem na alteração de processos e operações, ou o 
desenvolvimento de novas tecnologias ou produtos 
ecológicos, os quais podem endereçar questões 
ambientais; empresas que investem mais intensamente 
nessa competência são mais propensas a criar e 

Christmann e Taylor (2002); 
Darnall et al. (2008); 
Chakrabarty e Wang (2012) 
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Fatores internos Referências 
implementar práticas e rotinas internas em favor do meio 
ambiente, além de desenvolver conhecimentos e 
habilidades tácitas difíceis de imitar. 

Quadro 7 – Fatores internos à adoção de estratégias de sustentabilidade 
ambiental 
Fonte: Análise do autor com informações dos artigos selecionados para a revisão 
sistemática da literatura.  
 

O principal fator interno, segundo os estudos analisados, consiste na cultura interna 

ambiental da empresa (Darnall et al., 2008; Setiadi et al., 2017), a qual compreende a 

orientação ambiental da empresa (Chan & Ma, 2016) e a sensibilidade da alta gestão 

(Darnall et al., 2008; Harangzo et al., 2010; Pless et al., 2012; Dhanda, 2013; Leonidou 

et al., 2015; Chan & Ma, 2016; Setiadi et al., 2017) na adoção de estratégias de 

sustentabilidade ambiental em negócios internacionais. A cultura ambiental 

representa os valores e normas ecológicos da empresa (Setiadi et al., 2017) voltados 

para a gestão proativa dos impactos da empresa para o meio ambiente natural 

(Darnall et al., 2008). A cultura ambiental afeta significativamente as estratégias de 

sustentabilidade ambiental no mercado internacional, ao demonstrar para as partes 

interessadas compromisso ecológico, qualidade do processo e delineamento de seus 

produtos (Setiadi et al., 2017). 

 

Como argumentam Chan e Ma (2016), a orientação ambiental representa orientação 

estratégica que sustenta a filosofia de uma empresa de operar de forma sustentável 

e manifesta os valores ambientais presentes na cultura corporativa: internamente, 

através da aceitação da proteção ambiental como um objetivo corporativo que deve 

ser compartilhado entre todos os funcionários; e externamente, equilibrando os 

interesses econômicos corporativos com as demandas ambientais das partes 

interessadas. Empresas apresentam um alto nível orientação ambiental quando 

exibem um forte senso de responsabilidade, em toda a organização, acerca de sua 

conduta ecológica e seus potenciais impactos no meio ambiente natural, e quando 

são competentes na integração de suas preocupações ambientais em sua cultura 

corporativa, tomada de decisão, operações e interações com os principais 

interessados (Chan & Ma, 2016).  
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A sensibilidade ambiental da alta gestão corresponde ao principal mecanismo de 

difusão interno da cultura ecológica dentro da organização e para as partes 

interessadas, bem como fonte para viabilizar a implementação das práticas 

ambientais pela empresa. Como argumentam Leonidou et al. (2015), a forma como 

os gestores percebem as questões ambientais é fundamental para a adoção de 

estratégias ambientalmente sustentáveis de negócio (Banerjee et al., 2003) e para 

seu desempenho ambiental (Harangzo et al., 2010). As atitudes e opiniões gerenciais, 

as interpretações dos gestores e os valores ambientais dos líderes da organização 

influenciam todas as decisões de gestão e explicam parcialmente por que as 

empresas realizam atividades orientadas ao meio ambiente natural (Darnall et al., 

2008). 

 

Membros da alta gestão são os responsáveis por questões estratégicas e relevantes 

como: definir objetivos, políticas e procedimentos alinhados a questões ambientais; 

direcionar as ações empresariais ecológicas proativas, as quais demandam 

investimentos em recursos e capacidades; cultivar valores organizacionais que 

apoiem ações ecológicas; incorporar elementos ambientais nos processos 

organizacionais; coordenar, apoiar e alocar os recursos necessários para as iniciativas 

de sustentabilidade ambiental; motivar o pessoal interno em termos de 

conscientização ecológica (Leonidou et al., 2015). Leonidou et al. (2015), destaca 

ainda, que o papel dos altos executivos em estratégias ambientalmente amigáveis é 

ainda mais crítico nos mercados internacionais, dada a diversidade de ambientes 

político-legais, tecnológicos, socioculturais e a distância geográfica e cultural 

(Leonidou, Katsikeas, & Piercy, 1998; Leonidou et al, 2015). 

 

Similarmente, Chan e Ma (2016) apontam que os executivos seniores, como os CEOs, 

estão investidos de muito poder para alocar recursos corporativos críticos e, dessa 

maneira, espera-se que suas crenças pessoais tenham uma influência significativa 

em resultados organizacionais como, por exemplo, na cultura corporativa, nas 

estratégias e no desempenho. Esses executivos atuam como agregadores de áreas 

e unidades distintas, tendo em vista o objetivo de alcançar um propósito comum. 

Nesse sentido, os valores ambientais dos principais gestores podem ser vistos como 

o recurso mais importante para melhorar a eficácia das práticas ambientais 

corporativas (Jabbour & Santos, 2008; Chan & Ma, 2016). As crenças ambientais 
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pessoais de um líder corporativo afetam significativamente o desenvolvimento de uma 

cultura empresarial favorável ao meio ambiente ou uma orientação ambiental 

(Banerjee, 2001; Chan & Ma, 2016). 

 

Outro fator interno que determina a adoção de estratégias de sustentabilidade por 

parte de empresas corresponde à capacidade de aprendizagem organizacional 

(Christmann & Taylor, 2002). Entre os mecanismos que suportam o desenvolvimento 

dessa competência, destacam-se a experiência internacional da empresa (Martín-

Tapia et al., 2010; Zhu et al., 2012; Aguilera-Caracuel et al., 2012; Wu & Ma, 2016; 

Setiadi et al., 2017) e a integração do conhecimento entre empresas parceiras 

(Chiarvesio et al., 2015; Li et al., 2017). 

 

A experiência internacional e o processo de lidar com o contexto internacional, isto é, 

situações ambientais em mercados estrangeiros, podem levar as empresas ao 

acúmulo de conhecimentos e, consequentemente, ao desenvolvimento de um 

conjunto de melhores práticas ambientais, ou capacidades, as quais suportem sua 

entrada e sobrevivência em qualquer mercado (Martín-Tapia et al., 2010; Zhu et al., 

2012; Wu & Ma, 2016). A diversificação ambiental internacional – isto é, a quantidade 

de mercados em que a empresa opera ou vende, bem como a relevância desses 

mercados em termos de resultado – potencializa a experiência internacional da 

empresa que, por sua vez, é capaz de proporcionar tanto o acúmulo de conhecimento 

tácito necessário para colaborar com os outros, quanto o desenvolvimento da 

capacidade de lidar com novas situações do ponto de vista ambiental (Aguilera-

Caracuel et al., 2012). A experiência internacional contribui, assim, para a capacidade 

da empresa de adquirir ou capturar, de forma contínua, informações relevantes sobre 

o contexto dinâmico dos mercados em que opera, bem como requisitos e 

oportunidades ecológicas, determinantes para a definição das estratégias de 

sustentabilidade ambiental (Chan & Ma, 2016; Setiadi et al., 2017). 

 

De forma complementar, outros estudos argumentam que a capacidade de 

aprendizagem orientada ao meio ambiente natural envolve a integração da empresa 

com suas parceiras dentro da cadeia de suprimentos internacional (Chiarvesio et al., 

2015; Li et al., 2017). Em um contexto internacional de comprador e fornecedor, a 

integração do conhecimento resulta em vantagens de desempenho ambiental 
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orientado ao mercado, por agir como competência de adquirir conhecimento e atuar 

em iniciativas estratégicas de sustentabilidade ambiental em forma de redes verdes 

(Li et al., 2017). Essas redes estratégicas podem proporcionar uma interpretação 

compartilhada de questões ambientais no gerenciamento da cadeia de suprimentos 

(Li et al., 2017), que suportam no desenvolvimento de processos e produtos mais 

ecológicos devido ao ganho sinérgico (Chiarvesio et al., 2015).  

 

Por fim, outro fator interno consiste na pesquisa e desenvolvimento orientados ao 

meio ambiente natural. As empresas que investem nessa competência são mais 

propensas a criar e implementar práticas e rotinas internas em favor do meio 

ambiente, além de desenvolver conhecimentos e habilidades tácitas difíceis de imitar 

(Darnall et al., 2008). Investimentos em novos equipamentos que suportem na 

alteração de processos e operações, ou o desenvolvimento de novas tecnologias ou 

produtos ecológicos podem endereçar questões ambientais (Christmann & Taylor, 

2002). A intensidade de P&D, portanto influencia também no comportamento 

ambiental da empresa (Chakrabarty & Wang, 2012). 

 

Esses argumentos levam à seguinte proposição: 

 

Proposição 3. Fatores internos como (a) cultura/orientção ambiental corporativa, (b) 

capacidade de aprendizagem organizacional e (c) intensidade de pesquisa e 

desenvolvimento ambiental influenciam positivamente a adoção de estratégias de 

sustentabilidade ambiental. 

 

 

4.4 Impactos no desempenho internacional decorrentes da adoção de 
estratégias de sustentabilidade ambiental 

 

 

Existe, em parte da literatura, a crença de falta de incentivos para investimentos em 

estratégias de sustentabilidade ambiental, considerando uma ótica econômica 

(Darnall et al., 2008). Contudo, levando em consideração os estudos revisados, 

prevalece a argumentação de a adoção de estratégias de sustentabilidade pode levar 

a benefícios, como a redução de riscos pelo não cumprimento de regras ambientais 
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(Leonidou et al.; 2015; Chan & Ma, 2016), e à obtenção de vantagens competitivas, 

tais como: a diferenciação dos produtos (Martín-Tapia et al., 2010; Zeriti et al., 2014; 

Setiadi et al., 2017) ou diferenciação de imagem pela criação de uma reputação verde 

ou boa reputação ecológica (Christmann & Taylor, 2002; Darnall et al., 2008; 

Harangzo et al., 2010; Martín-Tapia et al., 2010; Vigneau et al., 2015; Wu & Ma, 2016); 

a liderança de custos (Leonidou et al., 2015; Setiadi et al., 2017) ou inovações 

orientadas à ecoeficiência (Hill, 2001; Darnall et al., 2008; Aguilera-Caracuel et al., 

2012; Correa et al., 2015; Flores & Gavronski, 2016). 

 

A potencial criação de vantagens competitivas, a partir de estratégias orientadas ao 

meio ambiente natural, é principalmente defendida em os casos em que a abordagem 

das empresas é proativa (Martín-Tapia et al., 2010; Aguilera-Caracuel et al., 2012; 

Chan & Ma, 2016) – ou seja, não meramente preocupada com a conformidade à 

normativa ambiental vigente (Rondinelli & Vastag, 1996; Wijen & van Tulder, 2011) – 

e sustentada pelo desenvolvimento de capacidades internas (Christmann & Taylor, 

2002; Wu & Ma, 2016). Essas vantagens competitivas, por sua vez, podem levar a 

impactos positivos no desempenho da empresa (Zeriti et al., 2014; Chan & Ma, 2016), 

seja ele do ponto de vista de mercado, ou financeiro (Leonidou et al., 2015; Martínez-

Ferrero & Frías-Aceituno, 2015). Apesar de vários estudos analisados terem 

reconhecido e defenderem essa relação, poucos se propuseram a avaliá-la 

empiricamente (Palma et al., 2014; Zeriti et al., 2014; Flores & Gavronski, 2016; 

Setiadi et al., 2017). Nesses casos em específico, as vantagens de liderança em 

custos e de diferenciação de produtos, perante aos concorrentes em mercados 

internacionais, são tratadas como variáveis mediadoras da relação entre estratégias 

de sustentabilidade e o desempenho internacinal da empresa (Leonidou et al., 2015; 

Setiadi et al., 2017). 

 

Treze dos 37 artigos revisados analisaram empiricamente a relação entre estratégias 

de sustentabilidade ambiental e o desempenho internacional da empresa. Para tanto, 

consideraram duas dimensões principais: o desempenho de mercado (Darnall et al., 

2008; Zeriti et al., 2014; Leonidou et al., 2015; Chan & Ma, 2016; Flores & Gavronski, 

2016; Li et al., 2017; Setiadi et al., 2017); e o desempenho financeiro (Martín-Tapia et 

al., 2010; Peña-Vinces & Delgado-Márquez, 2013; Zeriti et al., 2014; Leonidou et al., 

2015; Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015; Li et al., 2017; Setiadi et al., 2017). 
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Também foi pesquisado, de forma pontual, o desempenho operacional decorrente da 

adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental (Lai & Wong, 2012; Lai et al., 

2012). Contudo, tomando como base os trabalhos de Leonidou et al. (2015) e Setiadi 

et al. (2017), bem como aspectos conceituais de outros estudos avaliados (Darnall et 

al., 2008; Christmann & Taylor, 2002; Chiarvesio et al., 2015; Correa et al., 2015; 

Flores & Gavronski, 2016), essa variável foi tratada como uma vantagem competitiva, 

especificamente como eficiência ambiental ou ecoeficiência que pode levar à 

liderançade custos. 

 

A grande maioria dos estudos procurou investigar os efeitos de estratégias de 

sustentabilidade ambiental no desempenho internacional em um contexto de 

empreendimentos exportadores (Martín-Tapia et al., 2010; Palma et al., 2014; Zeriti et 

al., 2014; Leonidou et al., 2015; Chan & Ma, 2016; Flores & Gavronski, 2016; Lai et 

al., 2017; Setiadi et al., 2017), enquanto um analisou a relação para instalações 

produtivas (Darnall et al., 2008) e outro para multinacionais (Martínez-Ferrero & Frías-

Aceituno, 2015). Entre os indicadores utilizados para operacionalizar as pesquisas 

destacam-se, como sendo os mais comuns: para medir o desempenho de mercado, 

o índice de crescimento de vendas internacionais (Zeriti et al., 2014; Leonidou et al., 

2015; Chan & Ma, 2016; Flores & Gavronski, 2016; Setiadi et al., 2017); para medir o 

desempenho financeiro, o lucro de vendas (Darnall et al., 2008; Zeriti et al., 2014; 

Leonidou et al., 2015; Setiadi et al., 2017). Se demonstram, portanto, alinhados ao 

maior volume de estudos aplicados em um contexto de exportações. 

 

Os resultados encontrados, no entanto, são conflitantes ou mutuamente 

inconsistentes, corroborando com os achados de outros trabalhos no campo, como 

destacado por Darnall et al. (2008) e Sousa Filho (2013), por exemplo. Cabe destacar, 

contudo, que na maioria dos casos (8 entre os 13 artigos analisados), os estudos 

encontraram relação positiva entre a adoção de estratégias de sustentabilidade 

ambiental e o desempenho dos negócios internacionais da empresa. Em dois artigos, 

os achados sustentaram parcialmente a relação entre estratégias de sustentabilidade 

ambiental e desempenho internacional, mediada por vantagens competitivas de 

liderança de custos e diferenciação de produtos(Leonidou et al., 2015; Setiadi et al., 

2017). Outro estudo (Flores & Gavronski, 2016) chegou a resultados que não 

suportaram a hipótese. Da mesma forma, Peña-Vinces e Delgado-Márquez, (2013) 
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tiveram como resultados que investimentos tanto em certificações ambientais 

internacionais, quanto em programas de responsabilidade social corporativa não 

melhoram o desempenho internacional de empresa exportadora peruana.  

 

Complementarmente, a relação causal entre a adoção de estratégias de 

sustentabilidade ambiental e o desempenho internacional podem não ser 

unidirecional. Pode existir uma relação mútua entre as variáveis, como verificado por 

Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno (2015). Os autores defendem a existência de uma 

“relação sinérgica” manifestado através de um “ciclo virtuoso” entre práticas de 

sustentabilidade e desempenho corporativo (Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015, 

p. 37). Adotar um comportamento sustentável da empresa resulta no aumento do 

desempenho financeiro, o quel possibilita que a empresa tenha novos recursos para 

alocar em práticas de sustentabilidade (Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015).  

 

A seguir, se apresenta em maiores detalhes como os artigos avaliam a relação entre 

adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental e os potenciais impactos no 

desempenho internacional da empresa. Também é apresentada uma análise mais 

detalhada a respeito dos achados empíricos acerca dessa relação. Por fim, são 

apresentadas as proposições que suportam o modelo conceitual proposto, do ponto 

de vista dos impactos no desempenho. 

 

 

4.4.1 Vantagens competitivas 
 

 

De acordo com os estudos analisados, destacam-se algumas vantagens competitivas 

que podem ser obtidas a partir da adoção de estratégias de sustentabilidade 

ambiental: i) a diferenciação dos produtos (Chan & Ma, 2016; Leonidou et al., 2015; 

Martín-Tapia et al., 2010; Setiadi et al., 2017; Zeriti et al., 2014) ou da imagem da 

empresa, a partir da melhoria da imagem ou reputação perante as partes interessadas 

(Christmann & Taylor, 2002; Darnall et al., 2008; Harangzo et al., 2010; Martín-Tapia 

et al., 2010; Aguilera-Caracuel et al., 2012; Lai & Wong, 2012; Dhanda, 2013; Peña-

Vinces & Delgado-Márquez, 2013; Chiarvesio et al., 2015; Leonidou et al., 2015; 

Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015; Vigneau et al., 2015; Chan & Ma, 2016; Wu 
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& Ma, 2016); e ii) a liderança de custos (Leonidou et al., 2015; Setiadi et al., 2017) ou 

ecoeficiência de custos decorrente de inovações orientadas ao meio ambiente natural 

(Hill, 2001; Christmann & Taylor, 2002; Darnall et al., 2008; Aguilera-Caracuel et al., 

2012; Chakrabarty & Wang, 2012; Lai & Wong, 2012; Lai et al., 2012; Chiarvesio et 

al., 2015; Correa et al., 2015; Flores & Gavronski, 2016). O Quadro 8 apresenta um 

resumo dos diferentes tipos de vantagens competitivas que podem ser obtidas a partir 

da adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental, segundo a literatura 

analisada. 
 

Vantagens Competitivas Referências 
Diferenciação de produtos ou da imagem  

Oferta de produtos inovadores ao mercado 
consumidor os quais utilizam matérias-primas 
ecológicas, decorrem de um processo de fabricação 
verde ou apresentem certificados ou prêmios 
verdes, incorporam dimensões ecológicas que 
podem colaborar para uma imagem diferenciada 
deste frente aos competidores, bem como uma 
percepção de qualidade positiva na mente dos 
consumidores; possibilitam a cobrança de um preço 
superior e/ou facilitam um maior nível de satisfação 
e lealdade do cliente. 

Martín-Tapia et al. (2010); Zeriti et 
al. (2014); Leonidou et al. (2015); 
Chan e Ma (2016); Setiadi et al. 
(2017) 

Criação de reputação ecológica perante os 
stakeholders que pode contribuir para uma maior 
participação de mercado (atingindo consumidores 
sensíveis a questões ecológicas); adquirir 
legitimidade em termos de sua responsabilidade 
ambiental e reduzir as pressões de partes 
interessadas; reduzir a necessidade de esforços de 
marketing; criar capital político, ou seja, acesso e 
influência sobre o processo de regulamentação. 

Christmann e Taylor (2002); Darnall 
et al. (2008); Harangzo et al. 
(2010); Martín-Tapia et al. (2010); 
Aguilera-Caracuel et al. (2012); Lai 
e Wong (2012); Dhanda (2013); 
Peña-Vinces e Delgado-Márquez 
(2013); Chiarvesio et al. (2015); 
Leonidou et al. (2015); Martínez-
Ferrero e Frías-Aceituno (2015); 
Vigneau et al. (2015); Chan e Ma 
(2016); Wu e Ma (2016) 

Liderança ou ecoeficiência de custos  
Redução dos custos produtivos decorrentes de 
estratégias e práticas ambientais como: o uso de 
tecnologias ecológicas e de economias em insumos 
como energia e água; pela diminuição de sanções 
ambientais; do acesso preferencial a matérias-
primas de menor custo; de programas de reciclagem 
ou venda de subprodutos reprocessados; da curva 
de experiência com produtos verdes; da economia 
de escala que resulta da crescente demanda por 
produtos ecologicamente amigáveis; de parcerias ou 

Leonidou et al. (2015); Setiadi et al. 
(2016) 
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melhorias no relacionamento com fornecedores, 
distribuidores e demais membros da cadeia de 
suprimentos. 
Ganhos de eficiência decorrentes de inovações 
ecológicas – geradas em redes verdes de parceiros 
na cadeia de suprimentos e esforços em P&D 
orientados ao meio ambiente – em processos, 
técnicas, práticas, sistemas e produtos que 
possibilitam o uso racional de recursos naturais, o 
acúmulo de conhecimentos que fortaleçam a 
melhoria contínua, redução de custos de proteção 
ambiental e ganho de posição futura. 

Hill (2001); Christmann e Taylor 
(2002); Darnall et al. (2008); 
Aguilera-Caracuel et al. (2012); 
Chakrabarty e Wang (2012); Lai e 
Wong (2012); Lai et al. (2012); 
Chiarvesio et al. (2015); Correa et 
al. (2015); Flores e Gavronski 
(2016) 

Quadro 8 – Vantagens competitivas  
Fonte: Análise do autor com informações dos artigos selecionados para a revisão 
sistemática da literatura.  
 

A adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental pode levar à diferenciação de 

produtos perante os concorrentes (Porter & van der Linde, 1995; Zeriti et al., 2014; 

Leonidou et al., 2015; Setiadi et al., 2017). Essa diferenciação decorre, 

potencialmente, da utilização de matérias-primas ecológicas e do processo de 

fabricação verde (Martín-Tapia et al., 2010; Chan & Ma; 2016; Setiadi et al., 2017). 

Mais especificamente, esse tipo de vantagem competitiva pode ser obtido por meio 

da oferta de produtos inovadores ao mercado consumidor (Leonidou et al., 2015); da 

inclusão de dimensões ecológicas ao produto que podem colaborar para uma imagem 

diferenciada deste frente aos competidores (Polonsky & Rosenberger III, 2001; Martín-

Tapia et al., 2010; Chan & Ma; 2016; Setiadi et al., 2017); da geração de uma 

percepção de qualidade positiva na mente dos consumidores (Orsato, 2006; Leonidou 

et al. 2015); e da obtenção de certificados ou prêmios (Leonidou et al. 2015). Nesse 

sentido, agregar aspectos ecológicos como embalagem verde, materiais livres de 

perigo, recicláveis e biodegradáveis, melhoram as vantagens competitivas do produto, 

além de promover a qualidade do produto (Setiadi et al., 2017).  

 

Ao fornecer produtos diferenciados em mercados estrangeiros a empresa pode, 

ainda, cobrar de um preço mais alto; em paralelo, ao oferecer produtos com qualidade 

e durabilidade superiores, pode melhorar o nível de satisfação e lealdade do cliente 

(Zeriti et al., 2014). Criando fidelidade e lealdade à marca, a demanda tende a se 

tornar inelástica em termos de preço, fato que possibilita maiores margens de lucro 

para a empresa (Aulakh, Kotabe, & Teegen, 2000). A diferenciação perante aos 
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concorrentes também pode levar a criação de barreiras de entrada para empresas 

(Aulakh et al., 2000). 

 

Além disso, considerando um conceito amplo de diferenciação, estratégias de 

sustentabilidade ambiental pode promover vantagem competitiva através de sua 

reputação ambiental (Christmann & Taylor, 2012). A reputação ambiental de uma 

empresa se baseia na percepção de seus stakeholders, principalmente dos clientes 

(Wu & Ma, 2016). Reconhecidamente, empresas que integram estratégias e práticas 

em prol do meio ambiente em seus negócios e, portanto, respondem às pressões 

institucionais, podem melhorar sua imagem e reputação nos mercados em geral e, em 

especial, em mercados internacionais (Darnall et al., 2008; Harangzo et al., 2010; 

Martín-Tapia et al., 2010; Aguilera-Caracuel et al., 2012; Lai & Wong, 2012; Dhanda, 

2013; Peña-Vinces & Delgado-Márquez, 2013; Chiarvesio et al., 2015; Leonidou et al., 

2015; Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015; Vigneau et al., 2015). Uma boa 

reputação ambiental entre os clientes pode contribuir para uma maior participação de 

mercado (Zeriti et al., 2014), em especial, permitir que a empresa atinja consumidores 

mais sensíveis a questões do meio ambiente natural e atributos ecológicos nos 

produtos (Chan & Ma, 2016), bem como reduzir a necessidade de esforços de 

marketing (Wu & Ma, 2016). Possibilita também antecipar pressões ambientais de 

stakeholders por meio da legitimidade em termos de sua responsabilidade ambiental 

(Darnall et al., 2008). A adoção de estratégias de sustentabilidade pode, ainda, 

credenciar as empresas a participar de programas patrocinados pelo governo (Darnall, 

2006), fato que possibilita maior acesso e influência sobre o processo de 

regulamentação, o que pode resultar em vantagem competitiva (Coglianese & Nash, 

2001; Chan & Ma, 2016). 

 

De forma complementar, estratégias de sustentabilidade ambiental podem possibilitar 

que a empresa tenha ganhos de eficiência (Lai & Wong; 2012; Chan & Ma, 2016; 

Flores & Gavronski, 2016) ou a liderança de custos, ou seja, redução sensível nos 

custos produtivos (Porter & van der Linde, 1995; Zeriti et al., 2014; Leonidou et al., 

2015; Setiadi et al., 2017). Suportada pela visão baseada em recursos, a adoção de 

estratégias de sustentabilidade ambiental decorre da configuração de recursos da 

empresa e do desenvolvimento de capacidades difíceis de replicar (Wenerfelt, 1984; 

Barney, 1991; Teece et al., 1997; Eisenhardt & Martin, 2000). Esforços da empresa 
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no sentido de evitar ou reduzir danos ao meio ambiente natural levam as empresas a 

investir e promover inovações ecológicas englobando processos, técnicas, práticas, 

sistemas e produtos (Hill, 2001; Correa et al., 2015; Chiarvesio et al., 2015). Além de 

ganhos de eficiência (Flores & Gavronski, 2016) ou ecoeficiência (Lai et al., 2012; Lai 

& Wong; 2012), essas inovações podem, ainda, apoiar no desenvolvimento de 

conhecimentos que fortaleçam o processo de melhoria contínua e possam gerar 

vantagem competitiva no longo prazo (Chan & Ma, 2016), a partir de um maior 

sucesso na redução ou eliminação dos custos de proteção ambiental (Hart & Ahuja, 

1996; Klassen & Mclaughlin, 1996), antecipando concorrentes e ganhando posição 

futura (Hart, 1995). Nessa linha, a ecoeficiência é decorrente da intensidade de 

pesquisa e desenvolvimento orientadas ao meio ambiente natural (Darnall et al., 2008; 

Christmann & Taylor, 2002; Chakrabarty & Wang, 2012). Resulta, ainda, da interação 

integração de diversos participantes da cadeia de suprimentos, em redes verdes, na 

gestão dos impactos ambientais decorrentes de diferentes etapas do ciclo de vida de 

um produto (Lai et al., 2012; Lai & Wong; 2012). 

 

Similarmente, a liderança de custos pode ser alcançada a partir do uso de tecnologias 

voltadas a proteger o ambiente natural e de economias em insumos como energia e 

água, por exemplo (Shrivastava, 1995; Leonidou et al. 2015; Setiadi et al., 2017); da 

diminuição de penalidades aplicadas pelo não cumprimento de regras ambientais, em 

especial em mercados internacionais; do acesso preferencial a matérias-primas de 

menor custo, da adoção de programas de reciclagem ou venda de subprodutos 

reprocessados (Miles & Covin, 2000; Leonidou et al. 2015; Setiadi et al., 2017); da 

curva de experiência com produtos verdes (Judge & Douglas, 1998; Leonidou et al. 

2015); da economia de escala, a qual resulta da crescente demanda por produtos 

ecologicamente amigáveis (Menon & Menon, 1997; Leonidou et al. 2015), bem como 

potenciais parcerias ou melhorias no relacionamento com fornecedores, distribuidores 

e demais membros da cadeia de suprimentos (Lai & Wong, 2012; Lai et al., 2012; 

Leonidou et al. 2015; Setiadi et al., 2017). A liderança de custos pode fornecer 

retornos acima da qualidade na medida em que as empresas que alcançam essa 

vantagem competitiva são capazes de baixar os preços em relação aos concorrentes 

e ganhar lucros (Aulakh et al., 2000). 
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Em suma, com base nos estudos analisados, sustenta-se que empresas que adotam 

estratégias de sustentabilidade ambiental, em especial suportadas pelo 

desenvolvimento de capacidades (Teece et al., 1997; Eisenhardt & Martin, 2000) 

orientadas ao meio ambiente natural, para além da conformidade legal (Martín-Tapia 

et al., 2010; Aguilera-Caracuel et al., 2012; Chan & Ma, 2016), podem obter vantagens 

competitivas em seus negócios internacionais. Especificamente: a diferenciação dos 

produtos (Martín-Tapia et al., 2010; Chan & Ma, 2016) ou a criação de boa reputação 

ambiental junto às partes interessadas (Christmann & Taylor, 2002; Wu & Ma, 2016) 

e a eficiência ecológica por meio de inovações orientadas ao meio ambiente natural 

(Darnall et al., 2008; Flores & Gavronski, 2016) ou a liderança de custos (Leonidou et 

al., 2015; Setiadi et al., 2017). Isso leva às seguintes proposições: 

 

Proposição 4. A adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental tende a 

contribuir positivamente para o desenvolvimento de vantagens competitivas, tais 

como: (a) diferenciação de produtos ou da imagem e (d) liderança ou ecoeficiência de 

custos.  

 

Recentemente, estudos reconheceram as vantagens competitivas que podem ser 

obtidas em decorrência da adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental 

(Leonidou et al., 2015; Setiadi et al., 2017). Mais ainda, consideraram essas 

vantagens competitivas – especificamente, a liderança de custos e diferenciação de 

produtos (Porter & van der Linde, 1995) – como mediadores da relação entre 

estratégias de sustentabilidade ambiental e desempenho Internacional. Incorporar 

esse aspecto no modelo teórico pode ajudar a avaliar os impactos em termos de 

desempenho e promover achados mais valiosos que contribuam tanto para o campo 

acadêmico, quanto para praticantes. Isso leva a seguinte proposição: 

 

Proposição 5. Vantagens competitivas agem positivamente como mediadores da 

relação entre estratégias de sustentabilidade ambiental e desempenho internacional. 

 

Por fim, vale ressaltar que, acerca da pesquisa sobre relação entre a adoção de 

estratégias de sustentabilidade ambiental e a obtenção vantagem competitiva por 

liderança de custos, a literatura encontra achados mutuamente inconsistentes. 

Enquanto um dos estudos obteve como resultado uma relação positiva entre 
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estratégia de sustentabilidade ambiental e vantagem de liderança de custos (Setiadi 

et al., 2017), isto é, que estratégias ecológicas facilitam a obtenção desse tipo de 

vantagem competitiva, outro estudo não suportou essa relação (Leonidou et al., 2015). 

Esses achados reforçam ainda mais a relevância de novos estudos que possam 

avaliar essa relação, de forma a contribuir para o avanço da teoria. 

 

Os resultados de ambos os estudos suportaram apenas a relação entre a adoção de 

estratégias orientadas ao meio ambiente natural e a obtenção de vantagem de 

diferenciação do produto. Embora ambos os estudos tenham pesquisado a mesma 

relação (estratégias de sustentabilidade ambiental e vantagem de liderança de 

custos), em um contexto de exportações, o país utilizado em cada um dos estudos é 

diferente: Grécia (Leonidou et al., 2015) e Indonésia (Setiadi et al., 2017). Esse pode 

ser um dos motivos dos resultados inconsistentes, dado que as características de 

cada mercado consumidor exerçam grande influência no contexto decisório ao se 

projetar estratégias de negócios (Zeriti et al., 2014). O pesquisador, por sua vez, 

argumenta que as práticas comerciais em prol do meio ambiente natural podem levar 

a algumas despesas inesperadas e investimentos infrutíferos, os quais resultam em 

um aumento dos custos produtivos e, consequentemente, são revertidos no preço do 

produto ofertado ao mercado internacional (Setiadi et al., 2017). Com isso o produto 

perde a competitividade e, portanto, se tornam menos propensos a melhorar a 

fidelidade do cliente e o desempenho de marketing (Setiadi et al., 2017). 

 

 

4.4.2 Impacto no desempenho internacional 
 

 

Conforme amplamente discutido nas seções anteriores e com base nos estudos 

revisados, a literatura sugere que a adoção de estratégias de sustentabilidade 

ambiental pode gerar impactos no desempenho internacional. Para pesquisar essa 

relação, os estudos consideraram duas principais dimensões de desempenho, a 

saber: desempenho comercial ou de mercado (Chan & Ma, 2016; Flores & Gavronski, 

2016) e desempenho financeiro (Martín-Tapia et al., 2010; Peña-Vinces & Delgado-

Márquez, 2013; Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015). Os desempenhos de 

mercado e financeiro, utilizados pela maior parte dos estudos podem ser definidos 
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como resultados positivos, ou vantagens de mercado e financeiras, obtidas pelo 

crescimento do volume de vendas e de clientes, e pela rentabilidade e retorno sobre 

o investimento realizado (Leonidou et al., 2015; Setiadi et al., 2017). Alguns estudos 

aplicaram ambas as dimensões combinadas para checar os impactos no desempenho 

internacional (Darnall et al., 2008; Palma et al., 2014; Zeriti et al., 2014; Leonidou et 

al., 2015; Li et al., 2017; Setiadi et al., 2017). 

 

Entre os estudos revisados sistematicamente, somente 13 artigos analisaram 

empiricamente a relação entre estratégias de sustentabilidade ambiental e o 

desempenho internacional da empresa. Do ponto de vista de desempenho de 

mercado, ou desempenho de mercado, como principais indicadores foram 

considerados o índice de crescimento de vendas internacionais com exportações 

(Darnall et al., 2008; Zeriti et al., 2014; Leonidou et al., 2015; Chan & Ma, 2016; Flores 

& Gavronski, 2016; Li et al., 2017; Setiadi et al., 2017), seguido variação na 

participação de mercado estrangeiro (Zeriti et al., 2014; Chan & Ma, 2016; Li et al., 

2017), índice de fidelização, ou seja, manutenção de clientes estrangeiros (Leonidou 

et al., 2015; Setiadi et al., 2017) e satisfação de clientes estrangeiros (Leonidou et al., 

2015; Setiadi et al., 2017).  

 

Quanto ao desempenho financeiro, os principais indicadores considerados consistem 

em: lucro de vendas (Darnall et al., 2008; Zeriti et al., 2014; Leonidou et al., 2015; Li 

et al., 2017; Setiadi et al., 2017), retorno sobre investimentos (Darnall et al., 2008; 

Peña-Vinces & Delgado-Márquez, 2013; Leonidou et al., 2015; Li et al., 2017; Setiadi 

et al., 2017), receita de vendas (Darnall et al., 2008; Leonidou et al., 2015; Setiadi et 

al., 2017) e retorno sobre as vendas internacionais (Zeriti et al., 2014; Leonidou et al., 

2015; Setiadi et al., 2017). O Quadro 9 apresenta o detalhamento dos indicadores 

aplicados em cada estudo empírico analisado. Observa-se que os estudos de Lai et 

al. (2012) e Palma et al. (2014) não constam no quadro analítico. O primeiro, porque 

não apresentou detalhamento dos indicadores utilizados para medir o desempenho. 

O segundo, porque aplica a escala EXPERF (Zou, Taylor, & Osland, 1998), a qual 

incorpora três dimensões – desempenho financeiro, estratégico e satisfação – com 

base em exportadores japoneses. 
  



 94 

 
  Referência 

Indicador de desempenho 
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3)

 

Se
tia
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 e
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l. 

20
17

) 

Ze
rit

i e
t a

l. 
(2

01
4)

 

Desempenho de mercado          
Índice de crescimento de vendas x x x x x   x x 
índice de fidelização de clientes    x    x  
Índice de aquisição de novos clientes    x      
Variação na participação de mercado x    x    x 
Vendas de novos produtos         x 
Satisfação de clientes    x    x  
Lealdade do cliente    x      
Reputação da empresa    x      

Desempenho financeiro          
Lucro de vendas  x  x x   x x 
Receita de vendas  x  x    x  
Intensidade de vendas    x      
Retorno sobre capital (ROA)    x   x x  
Retorno sobre vendas (ROS)    x    x x 
Retorno sobre investimento (ROI)  x  x x  x x  
Atingimento de objetivos financeiros         x 
Valor contábil líquido      x    
Lucro operacional líquido          x      

Quadro 9 - Indicadores utilizados para mensurar desempenho  
Fonte: Análise do autor com informações dos artigos selecionados para a revisão 
sistemática da literatura.  
 

Cabe comentar que, pontualmente, alguns estudos pesquisaram sobre a relação de 

estratégias de sustentabilidade ambiental e o que consideraram, em seus modelos, 

como desempenho operacional (Lai & Wong, 2012; Lai et al., 2012). Do ponto de vista 

conceitual e para efeitos de análise, o presente estudo não adotou esta variável como 

desempenho. Em vez disso, considerou conceitualmente como uma vantagem 

competitiva – especificamente como eficiência operacional ambiental ou ecoeficiência 

– e, portanto, uma variável mediadora no modelo teórico proposto. Como tal, pode 
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obtida pela adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental e, por sua vez, pode 

facilitar melhorias no desempenho financeiro e comercial da empresa. Essa definição 

se baseia nos modelos apresentados por Leonidou et al. (2015) e Setiadi et al. (2017), 

adaptando, no entanto, as variáveis consideradas (além de liderança de custo e 

diferenciação de produtos, incorpora a ecoeficiência, bem como a reputação verde, 

como dimensões de vantagem competitiva). Tal definição se baseia, ainda, nos 

aspectos conceituais de outros estudos avaliados (Darnall et al., 2008; Christmann & 

Taylor, 2002; Chiarvesio et al., 2015; Correa et al., 2015; Flores & Gavronski, 2016) 

os quais entendem essas melhorias operacionais como vantagens competitivas 

(objetivo meio), em vez de desempenho do negócio como um todo (objetivo fim). 

 

Apesar de, na maioria significativa dos estudos, a relação positiva entre a adoção de 

estratégias de sustentabilidade ambiental e o desempenho dos negócios 

internacionais da empresa tenha sido suportada (8 artigos em um total de 13), alguns 

casos, ainda que parcialmente, não encontraram o mesmo resultado. 

Especificamente, o estudo de Flores e Gavronski (2016) chegou a resultados que não 

suportaram a hipótese de que estratégias de sustentabilidade ambiental facilitam o 

desempenho exportador de frigoríficos de carne bovina brasileiros.  

 

Na mesma linha, os resultados achados por Peña-Vinces e Delgrado-Márquez (2013) 

sugerem que certificações ambientais internacionais e investimentos destinados a 

programas e projetos de responsabilidade social corporativa em empresas peruanas 

não contribuem para a melhoria de seu desempenho internacional. Em contrapartida, 

esse estudo sugere que políticas da empresa que lidam com o tratamento e manuseio 

de resíduos sólidos podem gerar um impacto positivo na intensidade das atividades 

empresariais no exterior, bem reconhecem como influenciar que seus fornecedores 

cuidem do meio ambiente (Peña-Vinces & Delgrado-Márquez, 2013). 

 

Como já discutido na seção anterior, os resultados de Setiadi et al. (2017) apontam 

que estratégias de sustentabilidade ambiental facilitam na obtenção de vantagem 

competitiva de diferenciação de produtos e liderança de custos. Estas, por sua vez, 

melhoram significativamente o desempenho financeiro. Entretanto, a vantagem de 

liderança em custos não apresentou influência significativa no desempenho do 

mercado das empresas exportadoras. Em modelo similar, Leonidou et al. (2015) 
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verificou que estratégias orientadas ao meio ambiente natural facilitam na obtenção 

de vantagem competitiva em termos de diferenciação de produtos, mas não de 

liderança em custos. Como já destacado, o fator país (Grécia no caso de Leonidou et 

al., 2015 e Indonésia no caso de Setiadi et al., 2017) pode ser uma justificativa 

plausível, dadas as diferenças representativas quanto aos econômicos, socioculturais 

e político-legais entre esses países (Setiadi et al., 2017). 

 

Esses achados corroboram com outros estudos em que os resultados da relação entre 

estratégias de sustentabilidade e desempenho também são mutuamente 

inconsistentes. Darnall et al. (2008) apontam alguns estudos que demonstram uma 

relação positiva (por exemplo Russo & Fouts, 1997; Hart & Ahuja, 1996; Rivera 2002, 

Stanwick & Stanwick, 2001), enquanto que outros trazem resultados estatisticamente 

não significativos (por exemplo Levy, 1995; Fogler & Nutt, 1975; Rockness et al., 1986) 

ou achados variados (por exemplo, Khanna & Damon, 1999). De forma similar, Sousa 

Filho (2013) ao investigar estudos que examinaram a relação entre estratégias de 

sustentabilidade e o desempenho financeiro das empresas também encontrou 

resultados conflitantes: alguns encontraram uma correlação positiva entre os 

fenômenos (Preston & O’Bannon, 1997; Waddock & Graves, 1997; Surroca, Tribó, & 

Waddock, 2010), outros chegaram à correlação negativa (Makni, Francoeur, & 

Bellavance, 2009), ou, ainda, verificaram a inexistência ou inconclusividade de relação 

(Griffin & Mahon, 1997). 

 

Os achados conflitantes podem decorrer de algumas possíveis razões. Em primeiro 

lugar, pode ser consequência da operacionalização diferente dos construtos 

envolvidos. Como verificado no Quadro 9, foram aplicados diferentes indicadores para 

mensurar tanto o desempenho de mercado, quanto o desempenho financeiro nos 

negócios internacionais, em sua maioria em um contexto de exportações. Como 

exemplo, alguns estudos se utilizam apenas métricas sobre crescimento de vendas 

com exportações (por exemplo, Darnall et al., 2008; Flores & Gavronski, 2016), 

enquanto outros se utilizam de uma gama mais ampla de indicadores, além do 

crescimento das exportações, como índice de satisfação, fidelização e aquisição de 

clientes (por exemplo, Leonidou, et al., 2015; Setiadi et al., 2017). Outra possível razão 

para os achados conflitantes diz respeito à utilização de amostras não consistentes 

entre si como, por exemplo, estudos que analisam empresas grandes (por exemplo, 
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Peña-Vinces e Delgrado-Márquez, 2013) versus estudos que analisam empresas 

pequenas (por exemplo, Chan & Ma, 2016), ou utilização de contextos de pesquisa 

diferentes, tal como países desenvolvidos (por exemplo, Zeriti et al., 2014) e países 

em desenvolvimento (por exemplo, Setiadi et al., 2017). Mais uma potencial 

explicação para os achados conflitantes diz respeito à não utilização de variáveis de 

controle (por exemplo, Palma et al., 2014; Flores & Gavronski, 2016) enquanto outros 

utilizam (por exemplo, Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015). 

 

Em suma, para endereçar esses achados conflitantes torna-se necessária a 

realização de novas pesquisas que avaliem as relações entre a estratégia de 

sustentabilidade e o desempenho internacional, incorporando o efeito de mediação 

potencialmente exercido por diferentes tipos e vantagem competitiva abordada pela 

literatura. Também se reforça o enfoque nas dimensões de mercado e financeira para 

avaliação do desempenho, visando manter a consistência com os conceitos aqui 

apresentados. Esses pontos levam à seguinte proposição: 

 

Proposição 6. As vantagens competitivas obtidas através da adoção de estratégias 

de sustentabilidade ambiental têm efeito positivo sobre os desempenhos (a) de 

mercado e (b) financeiro internacionais. 

 

 

4.5 Variáveis de controle  
 

 

A partir da revisão sistemática da literatura, também foram identificadas variáveis de 

controle, que têm sido empregadas em alguns estudos, especificamente: tamanho da 

empresa; indústria; país; tempo de experiência internacional. Algumas destas 

variáveis se referem a aspectos internos à empresa (especificamente, tamanho da 

empresa e experiência internacional) e outras cobrem fatores externos à empresa 

(especificamente, indústria, país de destino). Variáveis de controle são aquelas para 

as quais há evidências (teóricas ou empíricas) na literatura que indicam sua influência 

sobre a variável dependente foco de determinado estudo, mas as quais não são objeto 

de investigação específica nesse determinado estudo; sua inclusão no modelo 

operacional, contudo, reduz o viés de superestimação dos efeitos das demais 
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variáveis do modelo. No caso do modelo conceitual genérico proposto ao final deste 

estudo (Figura 9), as variáveis de controle referentes a características da empresa – 

especificamente, tamanho da empresa e tempo de experiência internacional – são 

aquelas que não podem ser modificadas pelos gestores no curto prazo. 

 

O tamanho organizacional é tido como um importante determinante da conduta 

ambiental de uma empresa e, portanto, é comumente tratado variável de controle 

como (Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015; Aragón-Correa et al., 2016). 

Pequenas e médias empresas apresentam maiores restrições em termos de recursos, 

se comparadas a grandes empresas e, portanto, maiores dificuldades para lidar com 

questões complexas como o desenvolvimento de capacidades internas (Zeriti et al., 

2014; Chiarvesio et al., 2015; Li et al., 2017). Por outro lado, grandes empresas 

tendem a sofrer maiores pressões externas de stakeholders como o governo, 

organizações defensoras do meio ambiente e consumidores em termos de demandas 

ecológicas (Vigneau et al., 2015). Assim, quanto maior a empresa maior a tendência 

dela em adotar estratégias de sustentabilidade ambiental. 

 

A indústria representa uma importante variável de controle adotada em diversos dos 

estudos analisados (Darnall et al., 2008; Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015; 

Chan & Ma, 2016). Essa variável é determinante devido às diferentes características 

de cada atividade econômica, em especial no que diz respeito aos potenciais impactos 

negativos que cada setor pode provocar no meio ambiente natural (Martínez-Ferrero 

& Frías-Aceituno, 2015). Casos como siderurgia, e mineração, por exemplo, tendem 

a ser mais danosos do ponto de vista ambiental e, portanto, são mais suscetíveis a 

maiores pressões de regulamentação e certificações (Peña-Vinces & Delgado-

Márquez, 2013).  

 

A experiência internacional diz respeito ao número de anos envolvidos em atividades 

internacionais (Peña-Vinces & Delgado-Márquez, 2013; Chan & Ma, 2016; Li et al., 

2017). Consiste em variável de controle determinante, uma vez que pode influenciar 

no desenvolvimento de capacidades como aprendizagem e de como responder da 

empresa ao contexto dinâmico internacional, incluindo pressões de partes 

interessadas e requerimentos ambientais (Darnall et al., 2008; Agulera-Caracuel et 

al., 2012; Zhu et al, 2012). 
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Existe uma diferença fundamental em respeito às condições econômicas e contextos 

socioculturais e político-legais entre países (por exemplo, entre países desenvolvidos 

e países em desenvolvimento) referentes à implementação de estratégias e práticas 

verdes (Kolk & Perego, 2010; Darnall et al., 2008; Setiadi et al., 2017). Essa variável 

já incorpora as pressões ambientais que são exercidas pelas diferentes partes 

interessadas em cada país, decorrentes do nível de conscientização da sociedade e 

do ambiente legal, sejam no país de origem ou país de destino (mercados 

consumidores) da empresa. 

 

Esses achados levam a seguinte proposição: 

 

Proposição 7. Fatores como (a) o tamanho da empresa, (b) a indústria, (c) a 

experiência internacional da empresa, (d) o país de origem e (e) o país de destino dos 

produtos/serviços da empresa afetam a adoção de estratégias de sustentabilidade 

ambiental pelas empresas. 
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5 DESENVOLVIMENTO DE MODELO CONCEITUAL GENÉRICO 
 

 

Preocupações e demandas relacionadas ao meio ambiente natural, muito por conta 

dos problemas vivenciados em diversas partes do globo (Shrivastava, 1995; Banerjee, 

2002), ocasionam maiores pressões, internas ou externas, voltadas para que as 

empresas se comprometam e respeitem o meio ambiente natural em seus negócios 

(Rugman & Verbeke, 1998; Darnall et al., 2008; Wu & Ma, 2016). Em um mundo 

globalizado, com acesso rápido e facilitado a informações, observa-se um aumento 

na conscientização das diversas partes interessadas da empresa, como governos, 

organizações ambientais, consumidores, acionistas, parceiros de negócio, 

funcionários (Christmann & Taylor, 2002; Darnall et al., 2008; Zeriti et al., 2014; 

Vigneau et al., 2015; Gabler, 2017). Esse fato contribui para o incremento dos 

requerimentos legais (Darnall et al., 2008; Chan & Ma, 2016), das forças normativas 

(Rondinelle & Vastag, 1996; Lai & Wong, 2012) e da opinião pública (Leonidou et al., 

2015) em prol do meio ambiente natural. 

 

Em paralelo e, em grande parte, induzidas por essas pressões institucionais (Bossle 

et al., 2016), muitas empresas vem incorporando, em sua cultura organizacional, 

valores e normas ecológicas orientados ao meio ambiente natural (Darnall et al., 2008; 

Pless et al., 2012; Dhanda, 2013; Leonidou et al., 2015; Chan & Ma, 2016; Setiadi et 

al., 2017). Membros da alta gestão também passaram a manifestar, por meio de 

atitudes, decisões e interpretações, uma sensibilidade ambiental, alinhando objetivos 

e demandas ecológicas aos objetivos do negócio e, dessa forma, ajudando a moldar 

a cultura ambiental da empresa (Darnall et al., 2008; Leonidou et al., 2015; Chan & 

Ma, 2016; Setiadi et al., 2017). Outros aspectos internos também influenciam no 

comportamento ecológico das empresas, como a capacidade de aprendizagem 

organizacional, ou seja, a capacidade de absorver e acumular conhecimentos que 

facilitem à empresa a lidar com o contexto dinâmico dos mercados internacionais 

(Martín-Tapia et al., 2010; Zhu et al., 2012, Chiarvesio et al., 2015; Wu & Ma; 2016; Li 

et al., 2017) e a intensidade de esforços em pesquisa e desenvolvimento orientados 

ao meio ambiente natural (Darnall et al., 2008; Christmann & Taylor, 2002; 

Chakrabarty & Wang, 2012). 
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Motivadas por esses fatores internos e externos, empresas com negócios 

internacionais, podem adotar estratégias e práticas orientadas ao meio ambiente 

natural. Como identificado na literatura, estratégias e práticas de sustentabilidade 

ambiental tratam do desenvolvimento e incorporação de elementos de gestão 

ecológicos, bem como a coordenação e implementação de esforços em prol do meio 

ambiente natural nos negócios internacionais da empresa (Rugman & Verbeke, 1998; 

Martín-Tapia et al., 2010; Aguilera-Caracuel et al., 2012; Leonidou et al., 2015; Setiadi 

et al., 2017, por exemplo), tendo em vista o bem estar e proteção do meio ambiente 

(Peña-Vinces et al., 2013; Zeriti et al., 2014), ou seja, a redução ou prevenção dos 

impactos ambientais negativos de seus negócios (Hill, 2001; Palma et al., 2014; 

Chiarvesio et al., 2015; Chan & Ma, 2016). Envolvem a adoção de práticas ecológicas 

nas diferentes áreas funcionais da empresa, incluindo, por exemplo, produção, 

marketing, P&D, compras, finanças e recursos humanos (Leonidou et al, 2015; Setiadi 

et al., 2017). 

 

As empresas podem responder às pressões institucionais de forma reativa (Rondinelli 

& Vastag, 1996; Hill, 2001), em busca de legitimidade perante às partes interessadas 

(DiMaggio & Powell, 1983; Oliver, 1991; Suchman, 1995). No entanto, podem atuar 

de forma proativa (Martín-Tapia et al., 2010; Aguilera-Caracuel et al., 2012; Chan & 

Ma, 2016) para, além de endereçar essas pressões, desenvolver capacidades 

dinâmicas que possam ajuda-las a lidar com as diferentes configurações dos 

mercados internacionais (Martín-Tapia et al., 2010; Aguilera-Caracuel et al., 2012; 

Chan & Ma, 2016). Adotando estratégias de sustentabilidade ambiental de forma 

proativa, as empresas podem, assim, criar vantagens competitivas (Darnall et al., 

2008; Chakrabarty & Wang, 2012; Setiadi et al., 2017), tais como: criar uma reputação 

verde (Christmann & Taylor, 2002; Darnall et al., 2008), ecoeficiência decorrente de 

inovações orientadas ao meio ambiente natural (Lai & Wong, 2012; Correa et al., 

2015; FLORES e GAVRONSKI), diferenciar seus produtos perante a concorrência 

(Martín-Tapia et al., 2010; Zeriti et al., 2014), e obter a liderança de custos (Leonidou 

et al., 2015; Setiadi et al., 2017). A partir dessas potenciais vantagens competitivas, 

as empresas que adotam estratégias de sustentabilidade ambiental podem, então, 

criar melhorias de desempenho internacional, considerando as dimensões de 

mercado e financeira (Darnall et al., 2008; Li et al., 2017). 
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Do ponto de vista da pesquisa sobre o tema, vale destacar que foram identificados 

alguns achados conflitantes ou mutuamente inconsistentes quanto à relação entre a 

adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental e desempenho (Leonidou et al., 

2015; Setiadi et al., 2017). Esses achados estão alinhados aos apontamentos de 

outros estudos (por exemplo, Darnall et al., 2008 e Aguilera-Caracuel et al., 2012). 

Além disso, apesar de muitos estudos defenderem que a adoção de estratégias de 

sustentabilidade ambiental pode facilitar na obtenção de vantagens competitivas, 

trabalhos pontuais incluíram essa variável em seus modelos teóricos, visando 

verificação empírica dessa possível relação (Leonidou et al., 2015; Setiadi et al., 

2017). 

 

Considerando a revisão sistemática da literatura, a base conceitual apresentada pelos 

estudos foi analisada e organizada. O objetivo principal foi propor um modelo 

conceitual genérico (Figura 9) que vise contribuir para o desenvolvimento de futuros 

estudos sobre o tema. Esse modelo considera recomendações e limitações 

apontadas nos estudos analisados, como a inclusão de variáveis de controle. Também 

destaca a as potenciais vantagens competitivas que podem ser obtidas a partir da 

adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental e sua relação de mediação para 

a melhoria do desempenho dos negócios internacionais. Por fim, destaca o papel de 

indução que os fatores externos exercem, de forma positiva, sobre o desenvolvimento 

de fatores externos que facilitam ou suportam a adoção de estratégias de 

sustentabilidade ambiental. Assim, propõe-se o seguinte modelo conceitual genérico: 
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Figura 9 – Modelo conceitual 
 

Como base comparativa, a Figura 10 apresenta o modelo conceitual proposto por 

Leonidou et al. (2015), identificado como um dos mais abrangentes entre os estudos 

analisados. Este estudo é um dos dois que consideram o efeito mediador das 

vantagens competitivas entre a adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental 

e o desempenho internacional da empresa no modelo conceitual (o outro estudo é o 

de Setiadi et al., 2017). Se comparado ao modelo conceitual genérico proposto por 

este estudo, o modelo de Leonidou et al. (2015) não considera toda a gama de fatores 

externos e internos que influencial a adoção de estratégias de sustentabilidade 

ambiental.  
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Figura 10 – Modelo conceitual comparativo 
Fonte: Leonidou et al., 2015, p. 800. 
 

O modelo de Leonidou et al. (2015) inclui, como fatores externos, a preocupação 

pública ambiental estrangeira e a intensidade competitiva estrangeira, enquanto que 

o modelo aqui proposto engloba as pressões regulatórias, as pressões sociais, as 

pressões de mercado e as pressões de propriedade. Quanto aos fatores internos, 

diferentemente do modelo de Leonidou et al. (2015), o presente estudo considera a 

sensibilidade ecológica da alta gestão como um aspecto da cultura organizacional 

ecológica da empresa, além de outros possíveis fatores, especificamente a 

capacidade de aprendizagem organizacional e a intensidade de P&D ambiental da 

empresa.  

 

Em termos de variáveis de controle, pode-se notar que o modelo de Loenidou et al. 

(2015) apresenta um enfoque maior para aspectos relacionados à exportação, como 

o tipo de produto e experiência de exportação. Já neste estudo, cujo enfoque é 

desenvolver um modelo genérico, as variáveis de controle incluem o tipo de indústria, 

além dos países de origem e destino, de forma a incorporar importantes aspectos que 

possam influenciar na relação entre a adoção de estratégias de sustentabilidade e o 

desempenho internacional da empresa.  
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Desempenho 
de mercado

Desempenho 
financeiro

Tipo de 
produto

Intensidade 
tecnológica 
da empresa

Mercado 
estrangeiro 
de destino

H1

H2

H3

H4

H5a

H5b

H6a

H7b

H6b

H7a
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Quanto aos mecanismos mediadores, ambos os modelos consideram vantagens 

competitivas quanto à diferenciação de produtos e liderança de custos (Leonidou et 

al., 2015; Setiadi et al., 2017). As diferenças consistem no fato de o presente estudo 

considerar, de forma mais ampla, o conteito de diferenciação não apenas dos 

produtos, mas também o de diferenciação de imagem através da reputação ecológica 

da empresa (Christmann & Taylor, 2002; Darnall et al., 2008; Harangzo et al., 2010; 

Martín-Tapia et al., 2010; Vigneau et al., 2015; Wu & Ma, 2016); similarmente, o 

conceito de liderança de custos também incorporou o aspecto de eficiência ecológica 

ou ecoeficiência (Hill, 2001; Darnall et al., 2008; Aguilera-Caracuel et al., 2012; Correa 

et al., 2015; Flores & Gavronski, 2016). 
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6 CONCLUSÃO 
 

 

O objetivo deste estudo foi apresentar uma revisão sistemática da literatura 

relacionada à adoção, por parte das empresas, de estratégias de sustentabilidade 

ambiental. Especificamente, foi realizada uma análise crítica sobre (i) a conceituação 

e mensuração do construto (estratégia de sustentabilidade ambienta), (ii) os 

determinantes (internos à empresa bem como do ambiente externo) da adoção de tais 

estratégias e (iii) as possíveis consequências (particularmente sobre os resultados da 

internacionalização das empresas) decorrentes da adoção de tais estratégias e os 

mecanismos mediadores associados. Além disso, foi proposto um modelo integrativo 

que engloba as três partes cobertas na revisão da literatura, o qual é mais abrangente 

e detalhado que outros que já haviam sido apresentados na literatura. Este estudo 

sinaliza o crescente volume de artigos publicados sobre o tema, em linha com o 

aumento das preocupações ambientais entre todos os stakeholders. 

 

Do ponto de vista dos motivadores à adoção de estratégias de sustentabilidade 

ambiental, os resultados indicam uma crescente atenção para a influência dos fatores 

internos (por exemplo, Christmann & Taylor, 2002; Chan & Ma, 2016), apesar de as 

pressões externas manterem papel determinante em grande parte dos estudos (por 

exemplo, Rugman & Verbeke, 1998; Wijen & van Tulder, 2011). Uma constatação 

interessante é de que a adoção proativa de estratégias de sustentabilidade ambiental, 

impulsionada principalmente por fatores internos, pode ter consequências positivas 

que vão além dos resultados diretos decorrentes do emprego de tais estratégias, ou 

seja, sua adoção pode levar ao desenvolvimento de capacidades dinâmicas, as quais 

podem gerar vantagens competitivas para a empresa (Darnall et al., 2008; 

Chakrabarty & Wang, 2012; Setiadi et al., 2017). Dentre os fatores internos, merecem 

destaque, especificamente: cultura organizacional orientada ao meio ambiente natural 

(Setiadi et al., 2017), sensibilidade da alta gestão para questões ecológicas (Leonidou 

et al., 2015), capacidade de aprendizagem organizacional (Aguilera-Caracuel et al., 

2012) e intensidade de pesquisa e desenvolvimento (Chakrabarty & Wang, 2012) – 

os quais estimulam e facilitam a adoção proativa de estratégias de sustentabilidade 

ambiental (Darnall et al., 2008; Chan & Ma, 2016). Os resultados também destacam 

a influência que os fatores externos, tais como pressões regulatórias e normativas, 
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exercem sobre o desenvolvimento dos fatores internos (Darnall et al., 2008; Leonidou 

et al., 2015; Bossle et al., 2016; Chan & Ma, 2016).  

 

Quanto aos potenciais impactos, os resultados indicam oportunidades de se investigar 

o efeito mediador das vantagens competitivas sobre a relação entre estratégias de 

sustentabilidade ambiental e o desempenho internacional. Apesar de muitos estudos 

indicarem que adotando estratégias e práticas orientadas ao meio ambiente natural 

as empresas podem criar vantagens competitivas, poucos estudos (por exemplo, 

Leonidou et al., 2015; Setiadi et al., 2017) pesquisaram empiricamente essa relação. 

Além disso, estudos encontraram resultados conflitantes ou mutuamente 

inconsistentes ao medirem a relação entre estratégias de sustentabilidade ambiental 

e desempenho (Peña-Vinces & Delgado-Márquez, 2013; Flores & Gavronski, 2016). 

Tais inconsistências podem ser devidas ao fato de que muitos estudos não 

investigaram os mecanismos mediadores (entre a adoção de estratégias de 

sustentabilidade ambiental e o desempenho), os quais podem ter impactos de 

direções contrárias entre si.  

 

Com base na revisão sistemática da literatura, o presente trabalho organizou 

conceitos, principais achados e recomendações dos estudos publicados sobre o tema. 

A partir dessa análise, propôs-se um modelo conceitual com o objetivo de colaborar 

para a evolução do campo teórico de negócios internacionais. Os resultados 

contribuem com futuras pesquisas ao incorporar o potencial papel das vantagens 

competitivas – especificamente, diferenciação de produtos ou de imagem e liderança 

ou ecoeficiência de custos – na relação entre a adoção de estratégias de 

sustentabilidade ambiental e desempenho. A revisão sistemática da literatura também 

destaca a importância das variáveis de controle, as quais foram consideradas em 

parte dos artigos apenas. Estas variáveis podem auxiliar na operacionalização da 

pesquisa e eliminar efeitos indesejados.  

 

O estudo também contribui ao organizar os principais fatores externos e internos e 

seu papel na adoção de estratégias de sustentabilidade ambiental. Nesse sentido, 

destaca-se o papel dos fatores externos sobre o desenvolvimento de fatores internos, 

que podem ajudar na obtenção de vantagens competitivas e, consequentemente, em 

melhorias de desempenho. Considerando o modelo conceitual proposto, esse estudo 
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procura contribuir para avanços da pesquisa sobre o tema, em particular, ao 

evidenciar a variedade de fatores determinantes da adoção de estratégias de 

sustentabilidade ambiental, bem como explicitar os mecanismos mediadores entre 

estas e o desempenho internacional. Tais extensões à modelagem conceitual deverão 

ser úteis a investigação de múltiplos efeitos, o que pode ajudar a esclarecer os 

resultados conflitantes ou mutuamente inconclusivos encontrados até o momento. 

 

 

6.1 Limitações do estudo 
 

 

Apesar do objetivo deste estudo ser o de conduzir uma revisão sistemática exaustiva 

da literatura, como qualquer outro estudo, apresenta algumas limitações. 

Especificamente, destaca-se que os resultados do presente estudo são dependentes 

dos critérios adotados para seleção dos artigos (Bossle et al., 2016; Weitzel & Glock, 

2018). Os critérios de seleção consideraram artigos em que as palavras-chave 

constam do título. O banco de dados utilizado apresentou limitações pontuais quanto 

à disponibilidade de estudos. Além disso, não foram consideradas outras publicações 

que não fossem artigos revisados por pares, como livros, por exemplo. Portanto, 

podem existir outros aspectos referentes a fatores que influenciam a adoção de 

estratégias de sustentabilidade ambiental, bem como outras vantagens competitivas 

que podem ser criadas a partir de sua adoção.  
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