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RESUMO 

A realização de ações de Responsabilidade Socioambiental como Estratégia 

Organizacional é vista por algumas empresas como forma de gerar vantagem 

competitiva. O objetivo geral deste trabalho busca identificar a existência da intersecção 

entre os temas Responsabilidade Socioambiental e Estratégia Organizacional em 

periódicos brasileiros com qualificação A1, A2 e B1. Para realização deste estudo, 

aplicou-se a pesquisa bibliográfica utilizando a Plataforma Sucupira e estabelecendo 

como filtros o quadriênio 2013-2016 como evento de classificação; Administração 

Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo como área de avaliação. Além 

dos filtros utilizados a fim de identificar as temáticas no resumo dos respectivos artigos. 

Os resultados, embasados numa limitada metodologia, identificou apenas um artigo 

com as temáticas em seu resumo. De um total de 71 publicações consideradas 

inicialmente válidas. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Socioambiental, Estratégia Organizacional, 

intersecção, periódicos. 
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1 INTRODUÇÃO 

   

  É notório que cada vez mais as empresas estão buscando desenvolver suas 

atividades baseadas em meios sustentáveis. Não sendo essa preocupação uma 

característica exclusiva de grandes indústrias, mas também de empresas prestadoras de 

serviços. Para algumas organizações, tais atividades podem ser observadas como ações 

estratégicas. 

  Essas organizações possuem recursos que podem melhorar de forma expressiva 

o seu desempenho no mercado o qual estejam inseridas. Além disso, como bem 

informam Barney e Hesterly (2007), eles podem ser usados para criar e implementar 

estratégias. 

  A implementação de ações sustentáveis não surge apenas como uma forma de 

melhoramento rentável e crescimento organizacional, mas também devido ao temor por 

parte dos empresários brasileiros de serem penalizados pelos órgãos fiscalizadores. 

Como menciona Berté (2012), essa incorporação da variável ambiental é realizada 

basicamente por meio de fiscalização por parte das instituições públicas ambientais e da 

pressão ecológica e social provenientes dos âmbitos nacional e internacional. Sendo 

essa fiscalização, no caso do Brasil, pautada na Lei Maior existente no país: a 

Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 225 diz que: “Todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

  Para Arcioni e Mesquita (2007) as mudanças ocorridas nos negócios 

empresariais são causadas por transformações econômicas, tecnológicas, desigualdades 

sociais e problemas ambientais, uma vez que houve o amadurecimento dos 

consumidores e da sociedade. Exigindo cada vez mais padrões éticos, transparência dos 

princípios organizacionais e da conduta socialmente responsável.  

  Algumas empresas têm percebido que ações de responsabilidade social podem 

representar reais vantagens competitivas, mas para que se legitimem como tal é 

imprescindível o envolvimento de toda a cadeia de stakeholders, uma vez que um bem 

socialmente responsável somente será produzido com a integração dos vários processos 

de diferentes empresas da cadeia (ARCIONI; MESQUITA, 2007). 
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  Diante dessas novas características de exigências da sociedade, e a fim de 

verificar se há registros de referenciais teóricos de ações sustentáveis vinculadas à 

estratégia organizacional, essa pesquisa busca analisar em periódicos A1, A2 e B1 

brasileiros, se há intersecção entre os temas de responsabilidade socioambiental e 

estratégia organizacional. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

 

  Analisar em periódicos A1, A2 e B1 brasileiros, se há intersecção entre os temas 

de responsabilidade socioambiental e estratégia organizacional. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar artigos que apresentem as temáticas em seus resumos; 

 Verificar, de forma qualitativa, se os termos encontrados se referem ao aporte 

teórico utilizado nesta pesquisa; 

 Analisar artigos e a intersecção dos temas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

 Considerando que a busca por atitudes sustentáveis vem aumentando a cada dia, 

e que esta não se limita apenas às pessoas, mas também a empresas de diversos 

segmentos, esta pesquisa surge a partir da necessidade de verificar se há intersecção 

entre a sustentabilidade e a estratégia nas organizações. 

 Servindo assim, como material de consulta e embasamento para que o público 

acadêmico e a sociedade em geral, possam aprofundar e expandir suas pesquisas e 

conhecimentos acerca dos referidos temas. 

 

1.4 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

 

No que diz respeito à estrutura, o presente estudo divide-se em cinco capítulos. 

Inicialmente explana-se de forma contextual o tema a ser abordado, em seguida define-
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se o problema de pesquisa, os objetivos e a justificativa. No segundo capítulo é exposta 

a teoria que serve de embasamento para as ideias contidas no trabalho. No terceiro 

capítulo são informados os procedimentos metodológicos necessários à definição do 

trabalho. Feito isso, o capítulo quatro possui a função de expor os resultados 

encontrados. E por fim, são apresentadas as considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, será abordado o surgimento e a aplicação de práticas 

responsáveis e sustentáveis no contexto organizacional, no propósito de atenuar os 

danos causados por suas produções ou prestações dos seus serviços às comunidades, 

pessoas, sociedades e natureza. Além disso, versará sobre a estratégia organizacional, 

informando sobre seu surgimento, funcionalidade e importância para o desenvolvimento 

das organizações frente aos concorrentes. 

 

2.1 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  

 

 Segundo Sousa Filho et al. (2014), o termo Responsabilidade Social foi escrito 

pela primeira vez em uma manifestação realizada por 120 industriais ingleses. O 

documento informava que os dirigentes da indústria tinham a responsabilidade de 

manter um justo equilíbrio entre os diversos interesses dos públicos, dos consumidores, 

dos funcionários e dos acionistas. No entanto, as primeiras manifestações em defesa da 

ideia acerca desse tema tiveram início no começo do século XX. 

 Sendo assim, observações heterogêneas de alguns autores passaram a explicitar 

sobre este assunto. Todavia, a visão de Porter e Kramer (2002) de que as empresas 

deveriam analisar suas ações de responsabilidade social conforme modelos utilizados 

para as suas decisões de negócio, passou a ser comum entre alguns autores. Pois assim 

veriam que pode ser um investimento também de retorno empresarial. Husted (2004), 

por exemplo, concorda com essa afirmação ao identificar que essas ações precisam ser 

avaliadas em relação a sua habilidade de gerar benefícios tanto para a sociedade como 

também para a empresa. 

 Além desses beneficiados, observou-se a necessidade de conservação do meio 

ambiente o qual essas empresas estão inseridas. Desse modo, surge a Responsabilidade 

Socioambiental, em que são adotadas atitudes e práticas de preservação. Os autores 

Melo Neto e Froés (2001) utilizam alguns parâmetros (bom relacionamento com 

a comunidade e com os organismos ambientais; o estabelecimento de uma política 

ambiental; eficiente sistema de gestão ambiental; garantia de segurança dos empregados 

e das comunidades vizinhas; uso de tecnologia limpa; elevados investimentos em 

proteção ambiental; definição de um compromisso com o meio ambiente; significativa 

associação das ações ambientais com os princípios estabelecidos na carta para 



11 
 

o desenvolvimento sustentável; perceber a questão ambiental como valor do negócio; 

atuação ambiental pautada na agenda 21 local; e, a contribuição para o desenvolvimento 

sustentável dos municípios circunvizinhos) que serviram de base para que essas 

empresas se posicionem favoravelmente à Responsabilidade socioambiental. 

 Além desses parâmetros, para que as empresas consigam efetivamente aplicar 

o conceito de responsabilidade socioambiental, é necessário que atuem tanto de forma 

interna, por meio da proliferação desse conceito entre seus funcionários, como 

externamente, por meio da sensibilização de seus clientes. 

 No ano de 1987, foi publicado pela ONU o relatório “Nosso Futuro Comum”, 

da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, em que se formalizaram 

os diversos problemas ambientais e sua relação com a natalidade e a pobreza. Sendo 

assim, o relatório revela que a miséria exerce pressão sobre os recursos naturais e sobre 

a natureza, ao mesmo tempo em que evita relacionar isso aos mais diversos estilos de 

vida e de consumo (PORTILHO, 2003). 

 De acordo com Nascimento (2012) o referido relatório, também conhecido 

como Relatório Brundtland, faz um alerta para que as nações se unam no propósito de 

buscarem alternativas que os direcionem para o desenvolvimento. No entanto, ainda 

segundo o mesmo autor, não se pode considerar desenvolvimento se o crescimento 

econômico não gerar melhorias na qualidade de vida das pessoas e da sociedade. 

 Para Furtado (1981) o relatório evidencia entusiasmo e grandes expectativas 

depositadas no desenvolvimento tecnológico e na expansão econômica, além de 

considerar como negativa qualquer tentativa de mudança nos padrões de consumo e de 

produção. 

 No que tange o Desenvolvimento Social, o autor Davis (1973) informa que a 

empresa deve colaborar nesse desenvolvimento, não somente por meio dos lucros, mas 

também por meio de práticas sociais na solução de problemas de ordem social e na 

minimização dos efeitos prejudiciais que a sua atividade pode ter provocado na natureza 

e no bem-estar coletivo, o que é possível por meio da obrigação da empresa integrar as 

preocupações sociais e ambientais na definição dos seus objetivos e no seu modo de 

produzir. 

 Ainda sobre essa temática, o autor Sachs (1993) tornou-se um importante 

teórico que defende a necessidade efetiva da construção de um novo paradigma de 

desenvolvimento capaz de buscar equilíbrio entre sociedade e natureza, em que a 

segurança ecológica possa ser reconhecida como relevante importante aspecto da 
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governabilidade do planeta, ao lado da paz e da redução da pobreza. Além disso, o autor 

reconhece que o conceito de sustentabilidade difundido pelo modelo de produção 

capitalista atual ainda é vago e incapaz de resultar em um ambiente saudável para as 

gerações atuais e as futuras, pois deve ser construída socialmente ancorada em uma 

nova forma de pensar a vida em sociedade. 

 O referido autor sistematizou estratégias de ecodesenvolvimento em cinco 

dimensões que configuram toda a matéria de sustentabilidade defendida por ele, são 

elas: 

 [...] sustentabilidade social - que configura-se como um processo de 

desenvolvimento em que exista maior equidade na distribuição da 

renda, de modo a melhorar substancialmente as condições de vida da 

população e reduzir a distância entre padrões de vida de abastados e 

não abastados; 

 sustentabilidade econômica - que trata-se da alocação e gestão mais 

eficientes dos recursos com um fluxo regular de investimento 

público e privado; 

 sustentabilidade ecológica - que se define pelo uso dos recursos 

potenciais dos vários ecossistemas com um mínimo de dano aos 

sistemas de sustentação da vida para propósitos socialmente válidos;  

 sustentabilidade espacial - que está voltada a uma configuração 

espacial mais equilibrada e a uma melhor distribuição territorial de 

assentamentos humanos e atividades econômicas; 

 sustentabilidade cultural - que busca das raízes endógenas dos 

modelos de modernização e dos sistemas rurais integrados de 

produção, privilegiando processos de mudanças no seio da 

continuidade cultural e traduzindo o conceito normativo de 

ecodesenvolvimento em uma pluralidade de soluções particulares, 

que respeitem as especificidades de cada ecossistema, de cada 

cultura e de cada local (SACHS, 1993, p. 25-27). 

 

 Compreende-se, também, que a sustentabilidade social é entendida nos termos 

da construção de uma sociedade com mais equidade no que se refere à distribuição de 

riquezas. Sobre essa perspectiva, Anderson (1982 apud Donaire, 1999, p. 18) ensina 

que: 

[...] a principal alteração que se verifica atualmente é a percepção das 

corporações sobre o papel que desempenham na sociedade. A corporação não 

é mais vista como uma instituição com propósitos simplesmente econômicos, 

voltada apenas para o desenvolvimento e venda de seus produtos e serviços. 

Em face de seu tamanho, recursos e impacto na sociedade, a empresa tem 

grande envolvimento no acompanhamento e na participação de muitas tarefas 

sociais, desde a limpeza das  guas at  o aprimoramento cultural e espera-se 

que ocorra um alargamento de seu envolvimento com esses conceitos  não 

econômica‟ no futuro, entre eles proteção e qualidade de vida nas 

comunidades em que estão e onde fazem seus negócios. 

 

 Essa sustentabilidade em uma corporação está materializada no compromisso 

da empresa com seu comportamento ético e com o desenvolvimento econômico, 

passando a ter como responsabilidade a melhoria da qualidade de vida de seus 



13 
 

funcionários e suas famílias, da comunidade onde está inserida e da sociedade como um 

todo. 

 O comprometimento socioambiental passou a ser visto como algo presente na 

rotina da empresa, uma vez que além das atividades produtivas, engloba o tratamento 

dado ao meio ambiente e sua influência e relacionamento com fornecedores, público 

interno e externo, sociedade, transparência nos relacionamento interno e externo, modo 

de se portar obrigatório para empresas de atuação mundial, pois sua imagem deve somar 

o mínimo risco ético possível. Porém, não se deve confundir responsabilidade 

socioambiental com caridade, pois esta não se realiza de forma esporádica e 

desorganizada, pelo contrário, busca contribuir de maneira planejada e correta com seus 

projetos (DONAIRE, 1999). 

Sobre esse assunto, Elkington e Burke (1989 apud DONAIRE, 1999) explicitam 

dez passos necessários para que se possa atingir a excelência ambiental no âmbito 

empresarial, que são: desenvolver e publicar uma política ambiental; estabelecer metas e 

continuar a avaliar os ganhos; definir claramente as responsabilidades ambientais de 

cada uma das áreas e do pessoal administrativo (linha de assessoria); divulgar interna e 

externamente a política, os objetivos e metas e as responsabilidades; obter os recursos 

adequados; educar e treinar seu pessoal e informar os consumidores e a comunidade; 

acompanhar a situação ambiental da empresa e fazer auditorias e relatórios; acompanhar 

a evolução da discussão sobre a questão ambiental; contribuir para os programas 

ambientais da comunidade e investir em pesquisa e desenvolvimento aplicados à área 

ambiental; e ajudar a conciliar os diferentes interesses existentes entre todos os 

envolvidos: empresa, consumidores, comunidade, acionistas e etc. 

 

2.2 ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL 

 

A estratégia está diretamente relacionada ao comportamento da organização em 

relação ao ambiente interne e externo. Para o campo de estudo da Administração, 

compreende-se estrat gia “[...] como plano de ação global que a instituição ir  

desenvolver, considerando fatores internos e externos, no sentido de atingir seus 

objetivos de longo prazo” (SOUZA, 2007, p. 117). Desse modo, visa criar valor para 

seus stakeholders, que na visão de Hoskisson et al. (2009), é seu objetivo fundamental. 

Ainda de acordo com Hoskisson et al. (2009), a estratégia possui uma finalidade 

que busca alcançar a visão e missão estratégica da empresa. Para Wright, Kroll e Parnell 
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(2011), a estratégia refere-se aos planos da alta administração, utilizando-se da missão e 

dos objetivos organizacionais para alcançar resultados consistentes. 

 Historicamente, “[...] os primeiros registros sobre estratégia são encontrados nas 

organizações militares, onde a palavra strategos, derivada do grego, significa „a arte do 

general‟” (SCHNEIDER, 2013, p. 2). O autor tamb m indica que os registros escritos 

pelo general estrategista SunTzu sobre a Arte da Guerra, que foram publicados em torno 

de 400 a. C., e que atualmente são utilizados por executivos em novas publicações, 

tratam-se de um conjunto de princípios práticos, elementares, em que são considerados 

o contexto, a geografia e as características do exército inimigo. Logo, observa-se que 

esses princípios estabelecidos foram fundamentais para gerir, organizar e estabelecer 

formas melhores de combate, haja vista que estariam se antecipando aos fatos e 

montando um plano de ação e combate. 

 No meio organizacional, no que concerne ao contexto, pode-se observar que se 

trata do ambiente onde a empresa desenvolve suas atividades, que de acordo com Souza 

(2007), para que a estratégia seja formulada, é necessário que esse ambiente seja 

analisado. A análise do ambiente compreende o conhecimento empresarial como, por 

exemplo, examinar o segmento de mercado, localização do estabelecimento, 

concorrentes, preços e custos de produção, público-alvo, dentre outros fatores 

competitivos. 

Segundo Wright, Kroll e Parnell. (2011), existem quatro forças macroambientais 

(político-legais, econômicas, tecnológicas e sociais) que afetam as empresas, e que por 

serem dinâmicas, criam diversas oportunidades e ameaças ou restrições para os 

administradores estratégicos, cabendo a estes administradores, a responsabilidade de 

potencializar as oportunidades existentes e atenuar as ameaças ambientais. 

Diante desse cenário, os administradores são cruciais na tomada de decisões e na 

potencialização de estratégias, utilizando-se da visão empresarial. Trata-se da percepção 

macroeconômica e macroambiental dos aspectos que afetam e podem influenciar a 

situação econômico-financeira da instituição. O fato de ter que transformar as 

dificuldades em oportunidades, de torná-las quase nulas diante de um mercado tão 

competitivo é o desafio dos administradores. 

Banery e Hesterly (2007) revelam que em ambientes competitivos, as ameaças e 

oportunidades são determinantes críticos, e que, se a empresa entende essas 

oportunidades e ameaças, será mais capaz de implementar uma estratégia que gere 

vantagem competitiva. No entendimento de Brandenburger e Stuart (1996 apud BRITO; 
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BRITO, 2012), a vantagem competitiva se constitui pelo intervalo de valor criado entre 

as fronteiras da disposição a pagar pelo cliente e o custo de oportunidade dos 

fornecedores. 

Para Vasconcelos e Cyrino (2000), vantagem competitiva é a capacidade de 

realizar eficientemente um conjunto de atividades necessárias para obter custos mais 

baixos em relação aos concorrentes ou organizar atividades de forma única, gerando 

valor diferenciado para seus compradores. A empresa também pode optar por manter a 

paridade de preços com seus concorrentes, conquistando a preferência dos compradores 

e aumentando sua participação no mercado (CHATAIN, 2011; PRIEM, 2007 apud 

BRITO; BRITO, 2012). 

A análise dos concorrentes precisa ser o primeiro passo que a empresa deve 

tomar para ser capaz de prever a extensão e a natureza da rivalidade. São concorrentes 

aquelas empresas que operam no mesmo mercado, oferecendo produtos similares. 

Gerando assim, uma rivalidade competitiva, em decorrência de um conjunto de ações e 

respostas competitivas, entre empresas que disputam por uma posição vantajosa no 

mercado (HOSKISSON et al., 2009). 

Percebe-se ainda a existência de uma relevância em se traçar estratégias 

organizacionais necessárias para antecipar fatores de riscos; planejar ações e metas 

organizacionais; delinear a missão da organização; estabelecer projetos que serão 

executados em médio e longo prazo; destacarem-se no mercado no qual atua e; 

diferenciar-se dos concorrentes. Pois “[...] as organizações trabalham sob níveis 

diferentes de pressões ambientais, tanto técnica quando institucionais, em face da 

natureza de suas atividades, do segmento onde atuam e do nível de referência ambiental 

que consideram” (MACHADO DA SILVA; BARBOSA, 2002, p. 5). 

 

2.3 SUSTENTABILIDADE E ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL 

 

 Atualmente a discussão acerca de atitudes sustentáveis como forma de promover 

estratégia organizacional gira em torno da compreensão de que cada empresa é capaz de 

ter sobre o conceito de sustentabilidade e os inúmeros segmentos pelos quais ela será 

incorporada, dependendo das suas lideranças e dos modelos de negócios empresariais. 

Com a crescente discussão no que diz respeito a este conceito seria a sustentabilidade 

mais uma nova onda empresarial? 
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Fundamentando-se em Abramovay (2010, p. 270) pode-se entender que: 

 

[...] isso seria totalmente verdadeiro se não houvesse dois limites 

fundamentais que colocam questões inéditas para o capitalismo 

contemporâneo: o primeiro é a questão social e o segundo, a relação entre a 

sociedade e a natureza. A capacidade das inovações tecnológicas e dos 

processos competitivos de enfrentarem esses dois problemas – a luta contra a 

miséria e a compatibilização da satisfação das necessidades com a resiliência 

dos ecossistemas – é uma questão crucial. 

  

 Segundo a concepção de Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009), dando mais 

força para a compreensão de Abramovay (2010), não existe uma alternativa para as 

organizações senão optarem pela sustentabilidade. Futuramente somente as instituições 

que possuírem objetivos sustentáveis irão alcançar as vantagens competitivas. 

Sendo assim, é esta a razão pela qual Senge et al. (2009) notaram uma gradativa 

elevação na quantidade de organizações que se comprometem com a questão da 

sustentabilidade, fomentadas por razões externas ou internas a elas. Desta maneira, 

ainda segundo os mesmos autores, com a intenção de compreender como este processo 

de envolvimento acontece, evidenciam cinco diferentes etapas de trajetória neste 

percurso, assim como se pode notar na figura 1. 

 

Figura 1: Estágios e vetores emergentes 

 
FONTE: Senge et. al. (2009, p. 115). 

 

 Segundo a concepção de Hart (2006), pode-se entender que o envolvimento das 

empresas com a sustentabilidade é capaz de ser analisado a partir de duas variáveis, que 



17 
 

são as seguintes: o tempo (ações relativas ao hoje e ao futuro) e o foco (interno ou 

externo à empresa). Dessa forma, este mesmo autor elaborou um modelo representado 

na figura 2. 

 

Figura 2: Estrutura do Valor Sustentável e Jargões da Estratégia 

 
 FONTE: Adaptação de Hart (2006, p. 82; p. 84). 

 

 Cabe ainda ressaltar que novos modelos de negócios estão nascendo com as 

empresas sociais. Não somente as instituições de terceiro setor, entretanto, diversas 

possuindo fins lucrativos, atuam com uma relevante missão social, entre as quais pode 

salientar o Banco Grameen
1
 (RANGAN; LEONARD; MCDONALD, 2008; YUNUS; 

JOLIS, 2006). 

 Diante do exposto, pode-se constatar que as ações de sustentabilidade e 

estratégia desenvolvidas nas organizações não é algo recente. Pois há muito se pensa em 

atitudes sociais que proporcionem desenvolvimento estratégico no organizacional. 

 

  

                                                           

1 
 O Banco Grameen, fundado por Muhammad Yunus, possui a missão de proporcionar 

serviços de microcrédito para população carente de Bangladesh (YUNUS; JOLIS, 2006). 
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3 METODOLOGIA 

 

Após a fundamentação e apresentação da teoria acerca dos temas 

Responsabilidade Socioambiental e Estratégia Organizacional, neste capítulo serão 

apresentados os meios utilizados para que os objetivos da pesquisa sejam alcançados. 

A presente pesquisa tem por objeto a investigação de periódicos A1, A2 e B1 

brasileiros, onde neles serão analisados se há relação entre os temas de responsabilidade 

socioambiental e estratégia organizacional. 

Os periódicos foram analisados com a finalidade de atingir os objetivos geral e 

específicos outrora traçados para a análise e conclusão do trabalho. Todos os artigos 

selecionados para a pesquisa fazem referência ao tema estudado, logo, a área de estudo 

limita-se aos artigos que tratem de Responsabilidade Socioambiental e Estratégia 

Organizacional. 

Quanto aos objetivos da pesquisa esta configura-se como descritiva, uma vez 

que busca descrever fatos sobre o qual se deseja pesquisar, neste caso, os periódicos A1, 

A2 e B1 brasileiros que fazem alusão ao tema proposto. 

Triviños (1928) explica que em estudos descritivos é exigido ao pesquisador 

uma série de informações sobre o que se deseja pesquisar. Pois esse tipo de estudo 

pretende descrever de forma exata os fatos e fenômenos de determinada realidade. 

Corroborando Rudio (1991), que também nos diz que esse tipo de pesquisa está 

interessada no descobrimento e na observação de fenômenos, procurando descrevê-los, 

classificá-los e interpretá-los. 

Para Perovano (2016) o pesquisador, no estudo descritivo, faz a definição 

exclusivamente das características de cada variável contida na pesquisa. Não realizando 

assim, o cruzamento das variáveis. Perovano (2016, p. 157) acrescenta ainda que: 

 

[...] a pesquisa descritiva se preocupa com os atributos e as condições da 

definição das variáveis que devem ser o mais preciso possível. Para que isso 

ocorra, seja no enfoque qualitativo, seja no quantitativo, o pesquisador deve 

desenvolver com muito cuidado a previsão de como os dados serão coletados 

em campo [...]. 

 

Quanto à abordagem da pesquisa a mesma é qualitativa, uma vez que não se 

utiliza de informações estatísticas em seus dados em nenhuma das fases de sua 

elaboração. Sobre essa perspectiva Goldenberg (2004, p. 14) afirma que: “Na pesquisa 

qualitativa a preocupação do pesquisador não é com a representatividade numérica do 
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grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 

uma organização, de uma instituição, de uma trajetória etc.”. 

Para tratamento das informações fez-se uma exposição e análise dos dados 

coletados através das fontes secundárias por meio da pesquisa bibliográfica a fim de 

identificar essa relação entre responsabilidade socioambiental e estratégia 

organizacional, após essa análise, a pesquisa foi concluída. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS 

 

Os procedimentos adotados a fim de que o estudo fosse realizado seguem o que 

orienta a pesquisa descritiva e a bibliométrica. Para Barros e Lehfeld (2007) na pesquisa 

descritiva não há interferência do pesquisador. Procurando descobrir com qual 

frequência um fenômeno ocorre, sua natureza, característica, causas, relações, e 

conexões com outros fenômenos. 

 Sobre a pesquisa bibliométrica, Souza, Silva e Araújo (2013, p.25) acrescentam 

que esse tipo de estudo está sendo conceituado como ramo da ciência que tem como 

objetivo a investigação das publicações científicas. 

Orientada por esses autores, a pesquisa utilizou-se de amostras contidas na base 

de dados do Portal Capes, sendo buscados os periódicos brasileiros com certificação 

Qualis A1, A2 e B1 disponibilizados e acessíveis em formato on line, a fim de que se 

pudesse quantificá-los. 

Utilizando a Plataforma Sucupira, a seleção foi feita utilizando os seguintes 

filtros: classificação de periódicos quadriênio 2013-2016 como evento de classificação; 

Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo como área de 

avaliação; e as classificações A1, A2 e B1. 

 Depois de encontrados os periódicos brasileiros, com classificação A1, A2 e B1, 

buscou-se por artigos que possuam textos em língua portuguesa e que tenham sido 

publicados entre os anos de 2012 e 2016; e que apresentavam em seus resumos os temas 

Responsabilidade Socioambiental e Estratégia Organizacional. 

 Ao serem identificados os temas nos resumos dos artigos, foi feita a leitura de 

todo o texto a fim de identificar se existia intersecção entre as temáticas. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esta pesquisa tem como propósito identificar e analisar os periódicos brasileiros 

disponíveis na versão on line qualificados nos estratos A1, A2 e B1, que possuam 

intersecção entre as temáticas: Responsabilidade Socioambiental e Estratégia 

Organizacional. Além de contribuir e permitir que os resultados aqui expostos possam 

servir de base para futuras pesquisas. 

Na Tabela 1 foram quantificados os periódicos brasileiros que não estavam com 

acesso restrito. Bem como seus respectivos artigos disponíveis em língua portuguesa e 

que possuíam em seus resumos os temas estratégia organizacional ou responsabilidade 

socioambiental. 

 

Tabela 1 – Quantidade de periódicos e artigos por estrato. 

ESTRATOS QUANTIDADE DE PERIÓDICOS QUANTIDADE DE ARTIGOS 

A1 0 0 

A2 37 07 

B1 154 64 

TOTAL 191 71 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Observa-se que não há registros de periódicos brasileiros com qualificação A1 

que atendam aos requisitos indicados na seção de procedimentos metodológicos. Por 

outro lado, nota-se uma crescente incidência de periódicos brasileiros à medida que a 

classificação diminui. 

 Ao utilizar como forma de pesquisa e a fim de se estabelecer filtros, efetuou-se a 

busca, no parâmetro resumo, pelos artigos por meio dos termos: estratégia 

organizacional (singular), estratégias organizacionais (plural), responsabilidade 

socioambiental e responsabilidade social e ambiental. 

 Dos 191 periódicos brasileiros disponíveis nos estratos A2 e B1, em apenas 34 

deles foram encontrados artigos que tenham sido publicados entre os anos de 2012 e 

2016 e que apresentam em seus resumos ao menos um dos temas proposto nesta 

pesquisa. A quantidade percentual dos periódicos separados por estratos pode ser 

identificada na figura 3.  
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Figura 3: Periódicos válidos de acordo com a qualificação. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 Conforme pode ser observado na figura 3, a maior quantidade de periódicos 

pertence ao estrato B1. Logo, pode-se inferir que essa maior porcentagem sugere uma 

possível relação inversamente proporcional entre o estrato e os periódicos brasileiros. 

Uma vez que à medida que o estrato diminui, a quantidade de periódicos brasileiros 

aumenta. 

 Os periódicos Revista de Gestão Social e Ambiental, Revista de Administração 

da UFSM, Revista de Gestão, Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos e 

Revista de Administração Mackenzie foram aqueles que apareceram com maior 

quantidade de publicações do interesse desta pesquisa. Com 16, 9, 7, 6 e 5 artigos 

identificados, respectivamente. Na figura 4 pode ser observado o percentual e o valor 

absoluto de cada periódico  

18% 

82% 

Estrato A2

Estrato B1
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 Figura 4: Quantidade de artigos publicados por periódicos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 Ainda de acordo com a figura 4, tomando por base os limitados procedimentos 

metodológicos adotados para esta pesquisa, observa-se que a maior quantidade de 

publicações ocorreu num determinado periódico. Esse destaque pertence à Revista de 

Gestão Social e Ambiental. Sendo esta responsável por 23% das publicações 

identificadas como válidas para esta pesquisa. Esse destaque pode ser justificado pelo 
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seu foco principal que é tratar de discussões da temática socioambiental. Já em 13 

periódicos foram identificadas apenas uma publicação. O que equivale à 15% dos 

periódicos considerados válidos para este estudo. 

 Ao contabilizar os artigos que apresentam ao menos uma das temáticas em seus 

resumos, constatou-se que das 71 publicações encontradas, 70 delas aparecem apenas 

com um dos temas. Estratégia Organizacional (EO) é a temática que aparece com maior 

frequência. São 36 artigos que apresentam este assunto em seus resumos. Enquanto que 

apenas o termo Responsabilidade Socioambiental (RSA) aparece em 34 publicações. Na 

figura 5 pode-se observar cronologicamente estas publicações. 

 

Figura 5: Quantidade de artigos de acordo com a temática e ano. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 Ainda de acordo com a figura 5, observa-se que a maior quantidade de artigos 

com a temática EO foi publicada no ano de 2014. Já os artigos que versam apenas sobre 

RSA tiveram a maior concentração no ano de 2012. Nas duas situações, o ano de 2015 

aparece com a segunda maior quantidade de publicações. 

 Baseada nas escolhas limitadas na metodologia aplicada e após descartados 36 

artigos que apresentam apenas a temática EO e os 34 que abordam apenas o tema RSA, 

o resultado desta pesquisa apresentou apenas um artigo que possui os dois temas em seu 

resumo. Por esse motivo, ele foi considerado relevante para este estudo. 

 O artigo A gestão socioambiental em pauta: a análise do caso de uma rede de 

supermercados da região central do RS foi escrito pelos autores Soares, Lorenzi Junior, 

Almeida, Ibdaiwi, Lopes e Falkembach e publicado pela Revista de Administração da 

UFSM no ano de 2014. 
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 O estudo contempla a Estratégia Organizacional e a Responsabilidade 

Socioambiental em seu resumo e busca identificar qual a percepção de 5 gestores sobre 

a importância da RSA desenvolvida na empresa estudada. No entanto, apesar de abordar 

as duas temáticas em seu resumo, o maior destaque por parte dos seus autores está 

voltado para a RSA. Assim como para a Responsabilidade Social, para a Gestão 

Ambiental e para a Sustentabilidade. 

 Barbieri de 2004 e 2007, e Borger de 2006 foram identificados como os 

principais teóricos utilizados nesta pesquisa. Que mesmo destacando a importância das 

ações sustentáveis para as organizações e como essas ações são vistas pela sociedade, 

não é possível identificar maior posicionamento ou embasamento teórico por parte dos 

seus autores sobre a EO. Uma vez que o maio destaque está voltado para as ações 

sociais desenvolvidas pela empresa estudada. 

 Dessa forma, diante da análise feita no artigo e de acordo com as limitadas 

escolhas metodológicas adotadas para este estudo, os resultados obtidos não nos permite 

concluir sobre a existência da intersecção das temáticas de forma consistente.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo geral deste estudo consistiu em analisar em periódicos brasileiros on 

line, com estratificação A1, A2 e B1, a possível existência da intersecção entre os temas 

Responsabilidade Socioambiental e Estratégia Organizacional. Uma vez que ações 

sustentáveis são vistas pelas organizações não apenas como forma de suprir 

necessidades atuais sem que se comprometam as futuras, mas também, como meio de 

gerar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes. 

 Ao iniciar a pesquisa, foram estabelecidos filtros que pudessem propiciar 

resultados a fim de atender ao que fora proposto inicialmente. Como os anos de 

publicação dos artigos (de 2012 a 2016), a busca por textos que estivessem disponíveis 

em língua portuguesa e a aparição dos temas em seus resumos. 

 Essa pesquisa buscou responder aos objetivos específicos uma vez estabelecidos 

para o desenvolvimento desta pesquisa. Inicialmente buscou-se quantificar os artigos 

que apresentassem as duas temáticas em seus resumos. Feito isso, os textos eram 

verificados qualitativamente se os temas encontrados se referiam ao aporte teórico 

estabelecido nesta pesquisa. Encontradas as duas temáticas, os artigos foram analisados 

a fim de que fossem identificadas possíveis intersecções. 

 Pode-se inferir, com base nos dados obtidos e principalmente embasado na 

limitada metodologia adotada para esta pesquisa, que os resultados aqui expostos não 

permite alinhar a intersecção entre as temáticas responsabilidade socioambiental e 

estratégia organizacional em periódicos brasileiros com qualificação A1, A2 e B1 

publicados entre os anos de 2012 e 2016. 

 Todavia, vale ressaltar que neste estudo existiram algumas limitações como: 

periódicos que não possuem seus bancos de dados abertos para pesquisas; certa 

superficialidade na análise dos artigos, tendo em vista que a primeira constatação sobre 

a existência de intersecção fora observada em seus resumos; além da própria pesquisa, 

que se limitou aos termos utilizados no mecanismo de busca, bem como aos artigos em 

português. 

 Contudo, mesmo diante destas limitações, e de resultados pouco expressivos, 

este trabalho contribuiu para que o conhecimento acadêmico fosse expandido. Dessa 

forma, em decorrência da limitação estabelecida como procedimento metodológico, 

sugere-se que uma ampliação nos métodos de busca seja estabelecida a fim de se 
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compreender a análise dos artigos em sua integralidade. Não apenas em artigos em 

português, mas também aos disponíveis em inglês. 
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