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Resumo  

O PLS-SEM (Mínimos Quadrados Parciais – Modelagem de Equações Estruturais) é um método para tratamento 
estatístico de dados que necessita de amostras relativamente pequenas para gerar resultados satisfatórios. 
Adicionalmente, as estimativas de modelos fornecidas por esta técnica são muito robustas. Nesse contexto, a 
presente pesquisa tem como objetivo realizar uma revisão da literatura a respeito dos artigos publicados pelo 
Journal of Cleaner Production que utilizam esta técnica para analisar seus resultados. Foram encontrados 45 
artigos na base de dados. Desses artigos, 40 encaixavam-se nos requisitos estipulados para esta pesquisa. Diante 
dos resultados obtidos, é possível verificar que países em desenvolvimento apresentam pesquisas com esta 
técnica. Além disso, o número de publicações que utilizam o PLS-SEM vem aumentando ao longo dos anos. 
Conclui-se que trata-se de uma técnica promissora, que está ganhando maior adesão nos últimos anos e é 
utilizada com razoável frequência em pesquisas com foco em sustentabilidade.    

Palavras-chave: Modelagem de Equações Estruturais; PLS-SEM; Revisão da literatura. 

1. Introdução 

A Modelagem de Equações Estruturais (SEM, do inglês Structural Equation Modeling) “testa redes 
diretas e indiretas de relações causais teóricas de conjuntos de dados complexos com variáveis 
dependentes e independentes intercorrelacionadas” (Lamb et al., 2014, p. 2434). Relações lineares 
entre variáveis latentes e observadas podem ser testadas a partir de modelos hipotetizados (Harring et 
al., 2015). Existem duas técnicas na SEM, a primeira delas é o método dos mínimos quadrados parciais 
(PLS, do inglês Partial Least Squares) e a segunda é o método baseado na covariância dos fatores (CB, 
do inglês covariance based) (Hair et al., 2014). O PLS é uma abordagem mais adequada para 
pesquisas com análise causal-preditiva, permitindo a realização de pesquisas exploratórias. Enquanto o 
CB é mais adequado para testar teorias mais consolidadas (Nejati et al., 2017). O presente artigo 
abordará a primeira técnica.  
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O PLS-SEM (Mínimos Quadrados Parciais – Modelagem de Equações Estruturais) vem sendo utilizado 
no meio acadêmico como uma ferramenta para análise de dados (Chekima et al., 2017; Diaz-Ruiz et 
al., 2018; Rehman et al., 2016). Sua popularidade deve-se em parte ao fato de ser uma ferramenta 
que não exige grandes amostras para analisar dados (Kuei et al., 2015; Laguir et al., 2015). Além 
disso, por ser uma técnica chamada soft modeling, o PLS possui uma maior flexibilidade para lidar com 
dados do que outras técnicas. Entretanto, é importante destacar que apenas os pressupostos de 
distribuição são caracterizados por serem “soft”, as estimativas de modelos fornecidas por esta técnica 
são muito robustas. O termo “soft” está mais relacionado com a ideia de “plasticidade” ou 
“flexibilidade” da técnica (Hair et al., 2014).  O coeficiente de caminho apresentado pelo PLS-SEM 
representa a força de associação entre os constructos analisados (Hwang et al., 2016). O PLS-SEM tem 
como objetivo a maximização da variância explicada dos construtos latentes dependentes (Gallardo-
Vázquez e Sanchez-Hernandez, 2014). 

Também vale ressaltar que apenas o PLS-SEM é capaz de rodar modelos formativos - quando as 
variáveis formam o constructo, tal como quando há uma “junção” de variáveis, por exemplo quando 
realizamos análise de risco de crédito -  e modelos reflexivos, - quando as variáveis são manifestações 
do constructo tal como nas escalas de Likert. Por fim, é importante ressaltar que o PLS-SEM destina-
se, além do explosto, ao tratamento de modelos complexos, isto é, muitas variáveis e muitos 
constructos e dados que não são aderentes a uma distribuição normal multivariada (Raja Mamat et al., 
2016; Ringle et al., 2014). 

O objetivo do presente artigo é realizar uma revisão da literatura a respeito da aplicação do PLS-SEM 
em artigos publicados pelo Journal of Cleaner Production. Com isso, será possível realizar uma análise 
a respeito do panorama dessas publicações no referido periódico. É importante ressaltar que os 
resultados desta pesquisa serão utilizados pelos autores deste artigo em futuras pesquisas sobre 
Ensino de Engenharia, que utilizarão o PLS-SEM como método principal de análise de resultados. 

2. Revisão da literatura 

Na seção de revisão da literatura, será demonstrado o passo a passo utilizado para a aplicação do PLS-
SEM. A fim de uniformizar a metodologia apresentada, optou-se por utilizar a abordagem de Ringle et 
al. (2014) para o software SmartPLS. Esta abordagem é dividida em nove passos, descritos a seguir. 

A primeira etapa consiste na definição de um modelo estrutural a ser testado estatisticamente. Este 
modelo deve levar em consideração as hipóteses iniciais de pesquisa. Depois de estruturado o modelo, 
o tamanho mínimo da amostra. Para isso, os autores recomendam o software G*Power, com poder do 
teste de 80% e tamanho do efeito mediano de 15%, de acordo com as recomendações de Hair et al. 
(2014).  

A terceira etapa consiste na validação do modelo estrutural via método dos mínimos quadrados 
parciais (partial least squares - PLS). Para isso, os dados coletados devem ser salvos em formato cvs e 
devem ser carregados no software SmartPLS. Ao rodar o algoritmo PLS, os seguintes parâmetros 
devem ser utilizados: Path Weighting Scheme, média zero e variância de 1, o número máximo de 
interações para convergir o modelo foi de 300; e o critério de parada dos cálculos foi de 0,00001. Uma 
série de informações são então fornecidas pelo software e os critérios para análise dessas informações 
são detalhados nas próximas etapas. 

Na etapa 4, a validade convergente é mensurada através da análise das variâncias médias extraídas 
(Average Variance Extracted - AVE). Para que os resultados sejam considerados satisfatórios, todos os 
valores para AVEs devem ser maiores que 0,50. A etapa 5 consiste na verificação da consistência 
interna, através do Alfa de Cronbach e da Confiabilidade Composta. Para serem satisfatórios, os 
valores devem ser superiores a 0,60 e 0,70 para o Alfa de Cronbach e a Confiabilidade Composta, 
respectivamente. De acordo com Ringle et al. (2014), a Confiabilidade Composta é mais apropriada 
para a Modelagem de Equações Estruturais.  

A validade discriminante é avaliada na etapa 6. Trata-se da verificação da correta alocação dos 
parâmetros em seus respectivos constructos e a certificação de que os constructos são independentes. 
Para isso, Ringle et al. (2014) recomendam a análise das cargas cruzadas. Através dela, deve-se 
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verificar se a carga fatorial de cada parâmetro é maior em seu próprio constructo do que em outros 
constructos. Na etapa 7, analisa-se os coeficientes de determinação de Pearson (R2). Valores de R2 de 
2%, 13% e 26% são considerados de baixo, médio e grande efeito para ciências administrativas.  

A etapa 8 é caracterizada pela avaliação das correlações e regressões lineares. Ao se rodar o 
Bootstrapping, no software SmartPLS, os valores obtidos devem ser todos maiores que 1,96 (o que 
demonstra p-valores ≤ 0,05). Isso indica que as correlações e regressões são válidas para pelos 
menos 95% dos casos. É importante destacar que o Bootstrapping apresenta resultados diferentes a 
cada vez em que é rodado, visto que ele utiliza sub-amostras aleatórias.  

Por fim, a etapa 9 é composta pela análise dos parâmetros de Relevância ou Validade Preditiva (Q²) e 
Indicador de Cohen ou Comunalidade (f²). Para obtê-los, é necessário rodar o Blindfolding. Valores 
acima de zero para a Validade Preditiva e acima de 0,15 para a Comunalidade são considerados 
satisfatórios (Ringle et al., 2014). Através dessas nove etapas, é possível validar estatisticamente um 
modelo via PLS-SEM. A seguir os métodos descritos para a pesquisa descrita neste artigo são 
apresentados. 

3. Métodos 

Conforme mencionado na introdução, para esta pesquisa foi realizada uma revisão sistemática da 
literatura sobre artigos publicados no Journal of Cleaner Production. Para realizar a busca pelos artigos, 
utilizou-se o termo “PLS-SEM”, a fim de encontrar artigos que utilizassem esta abordagem. As buscas 
foram realizadas no mês de março de 2018. Foram encontrados ao todo 45 artigos na base de dados. 

A partir desta busca, foi feita uma primeira análise dos artigos encontrados, a fim de verificar aqueles 
que se enquadravam no que estava sendo buscado, isto é, artigos que utilizassem o PLS-SEM como 
ferramenta para a sua análise de dados. Com esta análise, observou-se que cinco dos artigos 
encontrados não utilizavam o PLS-SEM em sua análise de dados.  

O artigo de Jafer et al. (2018), apesar de conter os termos PLS e SEM, o artigo não aborda Structural 
equation modelling e partial least squares. Neste artigo, PLs é utilizado para se referir a plastic limits e 
SEM é usado para scanning electron microscopy. Por isso, o artigo não foi analisado. Este resultado foi 
semelhante ao artigo de Ma et al. (2018). Nele, o termo PLS é utilizado para se referir a um modelo de 
lâmpada de xenônio e SEM é usado para imagens FE-SEM. Por isso, o artigo também foi descartado. 
No terceiro artigo (Sáez-Martínez et al., 2016), o PLS é utilizado com o significado que estava sendo 
buscado, entretanto, ele é apenas citado para se referir a um artigo que utilizou a técnica. No artigo de 
Rehman et al. (2016), os autores apontam o PLS como uma ferramenta popular para estudar as áreas 
de Green Manufacturing, mas também não o utilizam. O artigo de Buil-Fabregà et al. (2017) foi 
eliminado por não explicitar claramente se o método usado para sua análise foi o PLS-SEM. 

É importante destacar que dentre as limitações desta pesquisa está o fato de ter sido realizada a busca 
por publicações em apenas um journal e ao fato de ter realizado a busca com apenas um termo. 
Entretanto, o objetivo deste recorte de pesquisa deve-se à busca pelas publicações com foco em 
sustentabilidade em um periódico de alto fator de impacto e à necessidade de utilizar nos resultados 
apenas artigos que utilizaram o PLS-SEM em suas análises. Considerando-se que 88,88% dos artigos 
encontrados encaixavam-se no escopo desejado, pode-se considerar que o método utilizado para 
realizar esta busca foi bem-sucedido.  

4. Resultados 

Em todos os artigos que divulgaram o software utilizado (12,50% não informaram), consta o 
SmartPLS. Apesar de 10% dos artigos analisados não especificarem qual a versão usada, 47,50% 
deles utilizou a segunda geração do software, enquanto 30% deles trabalhou com a terceira geração 
do mesmo.  

Com relação ao ano de publicação dos artigos analisados, a maior parte deles é de 2017 (30%), 
seguida de 2016 (27,5%). Os anos de 2015 e 2018 também ficaram com percentuais próximos (20% e 
17,50%, respectivamente). Os anos de 2013 e 2014 tiveram ambos apenas um artigo publicado, 
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representando 2,50% das publicações. Vale ainda ressaltar que a pesquisa foi realizada no primeiro 
trimestre de 2018. Diante desses dados, é possível perceber através da análise dos anos de publicação 
que o PLS-SEM está sendo cada vez mais utilizado em pesquisas acadêmicas, como pode ser 
facilmente observado no gráfico a seguir. 

 

 

Graf. 1. Anos de publicação dos artigos analisados. (Fonte: Autores) 

No quadro a seguir, os artigos analisados são apresentados,  juntamente com suas palavras‐chave, a fim de  ilustrar 
rapidamente  os  temas  abordados  por  eles.  A  partir  das  informações  contidas  neste  quadro,  serão  feitas 
considerações.    

Quad. 1. Artigos analisados. (Fonte: Autores) 
Autores/Ano Palavras-chave 

(Taufique e 
Vaithianathan, 2018) 

Comportamento pró-ambiental do consumidor; Marketing verde; Teoria 
do comportamento planejado (TPB); Eficácia do consumidor perceptível 
(PCE) 

(Gaus e Mueller, 2017) Educação ao consumidor; Educação ambiental; Avaliação; 
Correspondência; Quasi-experiência; Modelagem de equações 
estruturais 

(Khorasanizadeh et al., 
2016) 

Adoção de tecnologia; Modificado UTAUT (Unified Theory of Acceptance 
and Use of Technology); Eficiência energética; Tecnologia de 
iluminação; LED; Malásia 

(Kumar e Rahman, 2016) Cadeia de suprimento sustentável; Relações comprador-fornecedor; 
Indústria automobilística indiana; Sustentabilidade 

(Hwang et al., 2016) Coreia do Sul; Parque eco industrial (EIP); Modelo de equação 
estrutural; Análise da estrutura do impacto 

(Larrán Jorge et al., 
2015) 

Desempenho ambiental; Sustentabilidade; Competitividade; pequenas e 
médias empresas; Marketing relacional; Equações estruturais 

(Martinez-Conesa et al., 
2017) 

Responsabilidade social corporativa; Desempenho empresarial; 
Inovação organizacional; PME [pequenas e médias empresas] 

(Kuei et al., 2015) Cadeia de suprimentos verde; Fatores determinantes; Desempenho 
corporativo 

(Aboelmaged, 2018a) Eco inovação; Orientação ambiental; Colaboração dos fornecedores; 
Desempenho do hotel 

(Laguir et al., 2015) Responsabilidade social corporativa; Agressividade fiscal; Acionistas; 
Stakeholders; PLS-SEM 

(Miras-Rodríguez et al., 
2018) 

Práticas ambientais; Direcionadores; Teoria institucional; Desempenho 
financeiro; Ambiente cultural 

(Zhou et al., 2018) Capacidades dinâmicas; Esquema de comércio de emissões; Inovação 
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ambiental; Interpretação gerencial; Posição social 
(Latan et al., 2018) Estratégia ambiental; Incerteza ambiental percebida; 

Comprometimento da alta gerência; Contabilidade da gestão ambiental; 
Desempenho ambiental corporativo 

(Jabbour et al., 2013) Gestão ambiental; Manufatura enxuta; Gestão de Recursos Humanos; 
Performance operacional; Setor automotivo; Brasil 

(Jabbour, 2015) Gestão ambiental; Gestão verde de recursos humanos; 
Sustentabilidade; Treinamento ambiental; ISO14001; Brasil 

(Nejati et al., 2017) Gerenciamento da cadeia de suprimentos verde; Gestão verde de 
recursos humanos; Operações sustentáveis; Gestão sustentável dos 
recursos humanos; Irã 

(Zhu e Zhang, 2015) Responsabilidade social corporativa; direcionador institucional; Valor 
interno; Empresas estatais; China 

(Sen et al., 2015) Proatividade ambiental; Desempenho financeiro; Modelagem estrutural; 
Empresas de manufatura; Performance operacional 

(Damert et al., 2017) Mitigação das alterações climáticas; Redução de GEE [Gases do Efeito 
Estufa]; Estratégia de negócio; Desempenho do carbono; Desempenho 
financeiro; Modelagem de equações estruturais 

(Mondéjar-Jiménez et al., 
2016) 

Desperdício de comida; Economia circular; Jovens; Teoria do 
comportamento planejado; PLS-SEM 

(Zailani et al., 2015) Iniciativa de inovação verde; Cadeia de suprimentos automotivo; 
Desempenho sustentável; Malásia 

(Vanalle et al., 2017) Gerenciamento da cadeia de suprimentos verde; Pressões 
institucionais; Desempenho; Indústria automobilística; Brasil 

(Teixeira et al., 2016) Brasil; Treinamento verde; Gestão sustentável; Operações 
sustentáveis; Cadeia de suprimentos verde; Gestão verde de recursos 
humanos 

(Raja Mamat et al., 
2016) 

Veículos em fim de vida; Malásia; Fatores de sucesso; Política 
automotiva nacional; Análise fatorial exploratória; Modelagem de 
equações estruturais 

(Schulze e Heidenreich, 
2017) 

Eficiência energética; Controles de gestão formal e informal; Sistema de 
controle de gestão; Flexibilidade estratégica; Modelagem de equações 
estruturais 

(Yusof et al., 2016) Comportamento ambiental; Prática ambiental; Empresas de construção; 
Projetos de construção; Sustentabilidade ambiental 

(Bamgbade et al., 2017) Desempenho de sustentabilidade social; Cultura de orientação ao 
mercado; Inovação do produto; Suporte governamental; Empresas de 
construção 

(Gallardo-Vázquez e 
Sanchez-Hernandez, 
2014) 

Responsabilidade social corporativa; Escala de medição; Sucesso 
competitivo;  
Desempenho; Estudo regional 

(Diaz-Ruiz et al., 2018) Desperdício de comida; Comportamento do consumidor; Modelos de 
equação estrutural; Prevenção de resíduos 

(Chekima et al., 2017) Lacuna atitude-comportamento; Consumo de alimentos orgânicos; 
Atitude específica do produto; Recurso sensorial; Orientação para a 
saúde; Orientação futura 

(Shi et al., 2017) Neblina; Redução de PM2.5; Comportamento doméstico; Determinante; 
Teoria do comportamento planejado; Teoria da Ativação da Norma 

(Mondéjar-Jiménez et al., 
2015) 

Comportamento ambiental; direcionadores ambientais; Indústria 
automotiva espanhola; Eco inovação; Segmentação 

(Haucke, 2017) Consumo sustentável; Decrescimento; Movimento de estilo de vida; 
Mudança social; Smartphone; Modelagem de equações estruturais 

(Hosseini et al., 2017) Sustentabilidade; TIC [Tecnologia da informação e Comunicação]; 
Gerenciamento de Projetos; Indústria de construção; Irã 

(Aboelmaged, 2018b) Manufatura sustentável; PME [Pequenas e Médias Empresas]; Egito; 
Visão baseada em recursos naturais; Framework TOA [tecnologia-
organização-ambiente]; Capacidades competitivas; Performance 
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operacional 
(Wang e Wu, 2016) Consumo sustentável; Orgulho; Culpa; Respeito; Raiva; PLS-SEM 
(Reverte et al., 2016) Responsabilidade Social Corporativa; Inovação; PME [Pequenas e 

Médias Empresas]; Desempenho organizacional 
(Ağan et al., 2016) Responsabilidade social corporativa; Gerenciamento da cadeia de 

suprimentos; Desenvolvimento de fornecedores ambientais 
(Yu et al., 2017) Estratégia de adaptação; Cadeia de responsabilidade ambiental; Efeito 

de mediação; Método Partial least square 
(Chin et al., 2016) Biocombustível; Resíduo de palmeira; Pequenos plantadores; Teoria do 

comportamento planejado; Modelagem de Equações Estruturais 

Com relação aos países citados nas palavras-chave dos artigos, o Brasil (Jabbour, 2015; Jabbour et al., 
2013; Teixeira et al., 2016; Vanalle et al., 2017) foi o país mais citado, seguido pela Malásia 
(Khorasanizadeh et al., 2016; Raja Mamat et al., 2016) e pelo Irã (Hosseini et al., 2017; Nejati et al., 
2017) e, posteriormente, pela Coreia do Sul (Hwang et al., 2016), China (Zhu e Zhang, 2015) e Egito 
(Aboelmaged, 2018b).  

Dentre os termos que se destacam como mais recorrentes nas listas de palavras-chave dos artigos 
analisados, estão “Sustentabilidade”; “Responsabilidade social corporativa”; “Gestão da cadeia de 
suprimentos”; “comportamento”; variações de “meio ambiente”; variações de termos para se referir ao 
PLS-SEM; além de diversos outros termos menos frequentes. Pode-se observar que o PLS-SEM é 
utilizado para diversas temáticas voltadas a sustentabilidade e a possibilidade de aplicação dessa 
ferramenta abrange uma imensa gama de opções.  

5. Conclusão 

Pelos resultados aqui apresentados, conclui-se que o uso do PLS-SEM está em ascensão em pesquisas 
com foco em sustentabilidade. Pode-se perceber também que esta ferramenta é bastante utilizada em 
países em desenvolvimento. Outro ponto importante é que, apesar de apresentar um número 
considerável de pesquisas, dos 40 artigos analisados, apenas um artigo (Gaus e Mueller, 2017) aborda 
a temática “Educação”. Ainda assim, o artigo de Gaus e Mueller está relacionado à educação ao 
consumidor. Portanto, percebe-se oportunidades de pesquisas nessa área com aplicação do PLS-SEM 
como ferramenta estatística para a análise de dados. 

Como pesquisas futuras, aponta-se que os autores desse artigo têm por objetivo aplicar essa 
ferramenta em pesquisas de Ensino em Engenharia. Por isso, a análise realizada de como o Jounal of 
Cleaner Production está publicando artigos que utilizam essa ferramenta é de grande valia para essas 
pesquisas.  
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