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Resumo 

Em decorrência da globalização e do vertiginoso desenvolvimento industrial, as preocupações com a poluição e o 
meio ambiente abrangem um nível mundial. No entanto, uma degradação ambiental poderá prejudicar todo o 
ecossistema local, e alguns impactos negativos também poderão ser sentidos em diferentes biomas. 
Coerentemente, as organizações podem minimizar os impactos ambientais fazendo o uso de práticas ambientais, 
tais como as metodologias de Produção Mais Limpa (P+L). A P+L trata-se de ações que permitem qualificar a 
empresa quanto ao emprego eficiente de matérias-primas, insumos e energia, durante o processo produtivo, 
visando o aumento da produtividade e, consequentemente, o aumento de competitividade e melhoria da 
performance organizacional. O Arranjo Produtivo Local Metalmecânico Automotivo (APLMMA) da Serra Gaúcha é 
visto como um importante Polo industrial na região, devido à forte concentração de empresas do segmento de 
peças, máquinas agrícolas e veículos de transporte. Atualmente é considerado o segundo maior APLMMA do Brasil. 
Para tanto, este estudo tem como objetivo analisar a relação entre a P+L, a sustentabilidade ambiental e a 
performance organizacional, em 298 empresas do APLMMA da Serra Gaúcha. Neste sentido, utilizou-se para a 
análise dos dados a técnica de Modelagem de Equações Estruturais (MEE). Os resultados ressaltam que as 
empresas do APLMMA da Serra Gaúcha buscam alternativas de processos que reduzam custos e contribuam com a 
imagem da empresa frente aos clientes. Consoante isso, práticas relacionadas a sustentabilidade ambiental, como 
a P+L são frequentemente utilizadas entre as empresas metalmecânicas. Observou-se, que nas empresas, a P+L 
influencia a sustentabilidade ambiental, bem como a performance organizacional, evidenciando que as 
metodologias de P+L contribuem para a aumento da capacidade e flexibilidade de produção, melhorando aspectos 
ligados à saúde e segurança do trabalhador. Fica evidente a contribuição da P+L para a performance e 
competitividade das organizações. Vale ressaltar que as empresas do APLMMA da Serra Gaúcha tendem a 
trabalhar a sustentabilidade ambiental comprometida com bem-estar dos trabalhadores, da sociedade e do meio 
ambiente, embora ainda movimentam-se por pressões coercitivas e normativas. 

Palavras-chave: produção mais limpa, sustentabilidade ambiental, performance organizacional, indústria metalmecânica 
Brasileira. 

1 Introdução 

Nas décadas passadas, a poluição, a degradação e o impacto ambiental eram em nível local. 
Atualmente, em consequência da globalização e do vertiginoso desenvolvimento industrial, o impacto 
ambiental pode evoluir para um nível mundial. Neste contexto, uma degradação ambiental que ocorra 
em algum local específico do planeta, poderá prejudicar todo o ecossistema local, e alguns impactos 
negativos também poderão ser sentidos em biomas distantes (ROSENBLOOM, 2001; HOFFMAN, 2001). 
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Coerentemente, as organizações podem minimizar os impactos ambientais fazendo o uso de práticas 
ambientais, tais como as metodologias de Produção Mais Limpa (P+L). A implementação da P+L 
necessita estar integrada dentro da organização, com um sistema contínuo e aberto, manipulado por 
uma liderança eficaz da estrutura organizacional, bem como através de uma comunicação dinâmica 
para trabalhadores e clientes (TSENG, et al., 2007). Conforme ressalta Zwetsloot (1995) programas de 
P+L não garantem a continuidade no progresso ambiental. A P+L deve, portanto, ser integrada a 
gestão ambiental sistêmica ou em uma abordagem de gestão integral. 

Boyle (1999) apresenta experiências de P+L em empresas na Nova Zelândia, identificando os métodos 
que são necessários para se adotar a P+L em pequenas e médias indústrias de manufatura. Para o 
autor, uma empresa só poderá adotar o programa P + L quando estiver convencida de seus benefícios, 
bem como das mudanças positivas que podem afetar o sistema de produção. A P+L considera a 
variável ambiental em todos os níveis da organização, caracterizando-se por ações que são 
implementadas dentro de uma empresa, principalmente no processo produtivo, com o objetivo de 
transformá-lo em um processo mais eficiente (SEVERO et al., 2012). 

A P+L está voltada à redução sistêmica de resíduos, insumos e emissões, como forma de melhoria da 
conformidade dos produtos (HICKS; DIETMAR, 2007). Neste cenário, a P+L trata-se de ações que 
permitem qualificar a empresa quanto ao emprego eficiente de matérias-primas, insumos e energia, 
durante o processo produtivo. Atua preventivamente, promovendo uma visão holística dos recursos, 
produção, economia e meio ambiente, capaz de melhorar a utilização de material e reduzir o consumo 
de energia e emissão de resíduos (FRESNER, 1998; HAMED; EL MAHGARY, 2004; KJAERHEIM, 2005; 
NIELSEN, 2007; SHIN et al., 2008; BONILLA et al., 2010). Além disso, requer a aplicação de 
conhecimentos específicos, de investimentos em tecnologia e mudanças de atitude das pessoas (BAAS, 
1995; BAAS, 2007; GEISER, 2001). 

O Arranjo Produtivo Local Metalmecânico Automotivo (APLMMA) da Serra Gaúcha é visto como um 
importante Polo industrial na região, devido à forte concentração de empresas do segmento de peças, 
máquinas agrícolas e veículos de transporte. Atualmente é considerado o segundo maior APLMMA do 
Brasil, com um faturamento de R$ 20,5 bilhões no ano de 2010, onde grande parte das 2.588 
empresas do APLMMA é de micro e pequeno porte (95%), gerando cerca de 62.775 postos de trabalho 
(SIMECS, 2012). O APLMMA tem sua abrangência que compreende 17 municípios na Serra Gaúcha, 
onde Caxias do Sul representa aproximadamente 60% do Valor Adicionado Bruto (VAB), sediando o 
maior número de empresas. Na região de Caxias do Sul são montados e fabricados pela cadeia 
automotiva: ônibus, caminhões, máquinas agrícolas, além de autopeças e implementos rodoviários e 
agrícolas. A cidade de Caxias em 2010 apresentava a população de 435.564 habitantes, o município 
também contava com 31.016 empresas nas diversas atividades relacionadas (IBGE, 2011). A partir 
desses dados, estima-se que exista um índice aproximado de 14 habitantes por empresas na cidade de 
Caxias do Sul, colocando-a próxima dos mais altos índices de empreendedorismo mundiais. 

Perante a representatividade e importância do APLMMA da Serra Gaúcha no contexto brasileiro, este 
estudo tem como objetivo analisar a relação entre a P+L, a sustentabilidade ambiental e a 
performance organizacional, em 298 empresas do APLMMA da Serra Gaúcha. Neste sentido, utilizou-se 
para a análise dos dados a técnica de Modelagem de Equações Estruturais (MEE). Além desta 
Introdução, o artigo estrutura-se em quatro outras seções, que abordam as hipóteses de pesquisa, os 
procedimentos metodológicos e técnicas de pesquisa utilizadas na investigação, a apresentação dos 
resultados e discussões, e as considerações finais do estudo. 

2 Hipótese de pesquisa 

2.1 P+L e sustentabilidade ambiental 

Conforme Burritt, Herzig e Tadeo (2009) as empresas não aproveitam todo o potencial dos programas 
de P+L para reduzir os impactos ambientais. Para Fresner (1998), Geiser (2001), Baas (2007) e 
Severo et al. (2012) a P+L corrobora para uma melhor utilização de insumos, menor consumo dos 
recursos naturais, tais como água e energia, estando positivamente relacionada com a sustentabilidade 
ambiental (BAAS, 1995; HAMED; EL MAHGARY, 2004). A P+L também está associada a diminuição do 
impacto ambiental, ao longo do ciclo de vida do produto (DUNN; BUSH, 2001), contribuindo para 
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atingir melhorias ambientais no processo e desenvolvimento de produtos, quanto na contribuição para 
uma maior sustentabilidade ambiental (GLAVIC; LUKMAN, 2007). 

H1: A P+L está positivamente relacionada com a sustentabilidade ambiental; 

2.2 P+L e performance organizacional  

Muitas empresas não estão apenas sendo confrontadas com a necessidade de melhorar a sua 
performance ambiental, mas também em melhorar o desempenho em qualidade, saúde e segurança 
(condições de trabalho), oportunidades de mercado, redução de custos, e competitividade 
(ZWETSLOOT, 1995; BURRITT; HERZIG; TADEO, 2009). Zeng et al. (2010) realizaram um estudo em 
125 industrias chinesas e ressaltam que há um impacto global positivo de P+L no desempenho de 
negócios. A P+L está positivamente relacionada com a diminuição dos insumos utilizados na produção, 
ao aumento da produtividade e, consequentemente, ao aumento de competitividade e melhoria do 
desempenho organizacional (GETZNER, 2002; KJAERHEIM, 2005; SEVERO et al., 2012). Para tanto, o 
investimento ecológico é visto como uma oportunidade de gerar novos negócios, novos nichos de 
mercado (KOLK; MAUSER, 2002).  

H2: A P+L está positivamente relacionada com a melhoria da performance organizacional; 

2.3 Sustentabilidade ambiental e performance organizacional 

Na literatura, muitas pesquisas tem se dedicado a analisar a relação entre a sustentabilidade ambiental 
e a performance organizacional. Entretanto, nenhum forte consenso ainda fora alcançado (HALKOS; 
EVANGELINOS, 2002; KASSINIS; SOTERIOU, 2003; ZHANG et al., 2008; LÓPEZ-GAMERO et al., 2009; 
MOLINA-AZORÍN et al., 2009; LIN; TAN; GEN, 2012). A pesquisa realizada por Zhang et al. (2008) em 
89 empresas Chinesas, avaliando o desempenho da gestão ambiental corporativa, destaca que as 
empresas preferem pagar a taxa de emissão e multa, em vez de promover a performance da gestão 
ambiental. Já para Kassinis e Soteriou (2003), as práticas ambientais estão positivamente relacionadas 
com a performance organizacional, podendo ser avaliada através da satisfação e lealdade do cliente. 
Molina-Azorín et al. (2009) encontraram uma relação positiva entre as práticas ambientais e a 
performance de empresas espanholas do ramo de hoteleira. Para os autores, as empresas que têm um 
forte compromisso com as práticas ambientais apresentam maior níveis de performance, assim como 
as práticas ambientais têm um significativo impacto sobre as variáveis de desempenho, tais como o 
lucro bruto operacional. Lin, Tan e Gen (2012) analisaram 208 empresas no Vietnã, e salientam que a 
sustentabilidade ambiental está positivamente associada à performance organizacional. Assim como 
ressalta Halkos e Evangelinos (2002), visto que a implementação de práticas ambientais está 
positivamente relacionada com a redução de custos de produção e consequentemente a melhoria da 
imagem da empresa, contribuindo para a sua performance organizacional.  

H3: A sustentabilidade ambiental está positivamente relacionada com a performance organizacional. 

Consoante isso, a Fig. 1 apresenta o modelo teórico compondo as três hipóteses da pesquisa 
apresentadas no estudo.  

 

Fig. 1. Modelo proposto de hipóteses. Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 
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3 Métodos e técnicas de pesquisa 

No presente estudo utilizou-se uma survey descritiva (MALHOTRA, 2006), através da aplicação de 
questionários, por julgar-se mais adequado em relação às características do tema investigado. O 
questionário foi elaborado a partir da revisão da literatura aplicada a P+L e a sustentabilidade 
ambiental no contexto das organizações. Destaca-se que antes da aplicação final do questionário, 
realizou-se um pré-teste em 31 organizações do APLMMA da Serra Gaúcha, para verificar a clareza e o 
entendimento das questões. O questionário também foi validado por dois experts na área temática de 
estudo. As questões utilizadas na pesquisa estão apresentadas na Fig. 2. 

 

VARIÁVEIS OBSERVÁVEIS* VARIÁVEIS LATENTES 

CP1) A Produção Mais Limpa diminuiu a emissão de resíduos. 
CP2) A Produção Mais Limpa diminuiu o consumo de matéria-prima. 
CP3) A Produção Mais Limpa diminuiu o consumo de energia. 
CP4) A Produção Mais Limpa diminuiu o consumo de água. 
CP5) A Produção Mais Limpa contribuiu para a redução do impacto sobre o meio 
ambiente. 

Produção mais Limpa 

ES1) A empresa tem como diretriz a sustentabilidade ambiental no processo 
desenvolvimento de produtos. 
ES2) A empresa tem como diretriz a sustentabilidade ambiental no 
desenvolvimento de processos produtivos. 
ES3) A empresa trabalhada a sustentabilidade ambiental comprometida com 
bem-estar dos trabalhadores, da sociedade e do meio ambiente. 

Sustentabilidade Ambiental 

 OP1) A Produção Mais Limpa aumentou a capacidade de produção. 
 OP2) A Produção Mais Limpa aumentou a flexibilidade da produção. 
 OP3) A Produção Mais Limpa reduziu os custos de produção. 
 OP4) A Produção Mais Limpa contribuiu para melhorar aspectos ligados à saúde 
e segurança do trabalhador. 
 OP5) A Produção Mais Limpa melhorou a qualidade dos bens ou serviços 
ofertados. 

Performance Organizacional 

* Utilizou-se uma escala Likert de 5 pontos: 1 – Discordo totalmente; 2 -  Discordo parcialmente;  
3 – Nem discordo, nem concordo; 4 – Concordo parcialmente; 5 – Concordo totalmente. 

Fig. 2. Variáveis observáveis e latentes. Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

O levantamento dos dados ocorreu nos meses de abril a dezembro de 2012. Foram selecionadas 950 
empresas, de um total de 2.588 empresas do APLMMA da Serra Gaúcha, caracterizando uma amostra 
não probabilística arbitrária. Os questionários foram enviados por e-mail, bem como ocorreram 
entrevistas por telefone. Os contatos das empresas foram obtidos através do Cadastro Industrial do 
Rio Grande do Sul 2011, fornecido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS, 2011). Do total de questionários enviados, obteve-se o retorno de 371, dos quais 73 foram 
desconsiderados para a pesquisa. Assim, obteve-se um total de 298 questionários válidos. 

As empresas participantes da pesquisa responderam as dimensões do questionário apresentado na Fig. 
2, dentro de um grau de concordância ou discordância. A escala utilizada foi a do tipo Likert de 5 
pontos, sendo em seus extremos (1) discordo totalmente e (5) concordo totalmente. Byrne (2010) 
ressalta que a escala do tipo Likert com cinco pontos não tem originalmente uma distribuição contínua, 
porém esta cumpre em parte o requisito de continuidade quando utilizadas de forma somada. Os 
sujeitos da pesquisa tratam-se dos elementos-chave no corpo dos gestores (diretores, gerentes e 
coordenadores), considerando o processo de decisão de cada empresa e respeitando todos os níveis de 
integração e aplicação da P+L, bem como da sustentabilidade ambiental. 

Para a análise e interpretação dos dados aplicou-se a MEE, pois utiliza um conjunto de procedimentos 
metodológicos de análise estatística, o qual permite o exame de uma série de relações de dependência 
simultaneamente (HAIR et al., 1998; MARUYAMA, 1998; KLINE, 2005). Para a realização do 
tratamento estatístico e a análise dos dados utilizou-se o software SPSS® Versão 20 para Windows® e 
para viabilizar a aplicação da metodologia MEE foi usado o software AMOSTM Versão 18 acoplado ao 
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SPSS®, o qual apresenta as funcionalidades necessárias para análise e modelagem que o método 
exige (BYRNE, 2010). 

4 Resultados e discussões 

Antecedendo a validação individual das variáveis latentes (construtos), a qual ocorreu através da 
Análise Fatorial Confirmatória realizou-se uma análise dos pressupostos de normalidade nas variáveis 
observadas. Para esta análise calculou-se e interpretou-se os indicadores de curtose, assimetria, 
médias amostrais e desvios de multinormalidade. A análise de curtose de cada variável observável foi 
avaliada através do Coeficiente de Mardia, sendo encontrados valores menores que cinco, o que 
demonstra serem significativos, pois conforme Mardia (1971) e Bentler (1990) estes dados 
demonstram normalidade nas distribuições. Outro aspecto identificado foram os valores relacionados à 
assimetria das variáveis observadas, estas demonstraram coeficientes de assimetria de Pearson 
próximos de zero, o que caracteriza uma simetria moderada (MARÔCO, 2010). 

Na presente pesquisa observou-se valores inferiores a 5% de não respostas a uma determinada 
variável, o que é considerado por Kline (1998) um baixo nível de missing. No tratamento dos dados 
identificou-se os outliers através da combinação da análise univariada e multivariada, calculando os Z 
scores o que permitiu encontrar 73 casos com valores superiores a |3|, para cada variável, que 
segundo Hair et al. (2007) devem ser excluídas da amostra final. Os outliers multivariados foram 
identificados a partir do cálculo de Mahalanobis, para os casos com maior quantidade de escores 
extremos, quais eram considerados outliers multivariados, entretanto neste teste não foi identificado 
nenhum caso, já que não houve uma distância significativa entre o valor individual e as médias 
amostrais obtidas, como sugere Kline (1998) para a identificação de outliers multivariados. 

A validade composta dos construtos ocorreu com base na análise da consistência das cargas de 
mensuração reais, demonstrando neste estudo que os construtos ficaram acima do desejável (0,70), 
embora este valor não seja uma norma de conduta padronizada (MARÔCO, 2010). O teste apresentou 
os seguintes resultados: P+L (0,84); sustentabilidade ambiental (0,86); e, performance organizacional 
(0,77). Para verificação da consistência interna das dimensões do questionário, calculou-se o Alfa de 
Cronbach, que segundo Hair et al. (2007) é recomendado valores mínimos de 0,7. Neste teste 
encontraram-se os seguintes índices de Alfa de Cronbach: P+L (0,8); sustentabilidade ambiental (0,8); 
e, performance organizacional (0,7). Outro teste de aplicado foi o KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) que 
permitiu verificar as correlações entre as variáveis, fornecendo a probabilidade estatística de que a 
matriz de correlação apresenta correlações significativas entre as variáveis. Para tanto, nesta pesquisa 
o KMO apresentou o índice de 0,794 o que indica que a análise fatorial é apropriada (PESTANA; 
GAGEIRO, 2005). 

4.1 Validação individual dos construtos e discussão do modelo integrado 

A avaliação do modelo proposto (Fig. 1) iniciou com a validação individual de cada construto e 
posteriormente, houve modificações em cada dimensão na busca de um melhor ajuste do modelo. 
Nesta fase utilizou-se coeficientes estimados que apresente informações sobre a extensão na qual uma 
dada variável observável é capaz de medir uma variável latente (SCHUMACKER; LOMAX, 1996).Os 
índices observados foram: Qui-quadrado, RMSEA, AGFI, NFI, GFI e CFI. 

O teste de Qui-quadrado no modelo original mostrou-se significativo, indicando que há diferença entre 
a matriz observada e a matriz estimada. Para avaliar o nível de significância utilizou-se a relação do 
Qui-quadrado (χ2) com os graus de liberdade (gl), obtendo-se o índice de 3,5 (Tab. 1), que considera 
valores iguais ou inferiores a 5 como aceitáveis (GERBING; ANDERSON, 1993; TANAKA, 1993).  

O RMSEA representa a diferença entre a matriz observada e estimada, com valor recomendado entre 
0,05 e 0,08 (HAIR et al., 2007), no entanto este estudo apresentou índices superiores em alguns 
construtos, o que pode apresentar alguns problemas. Com base na análise dos índices, decidiu-se 
alterar o modelo, de acordo com a literatura de MEE. Para tanto, gerou-se o relatório de modificações, 
disponível no AMOSTM. 

No construto Performance Organizacional optou-se por excluir a variável OP5 (Fig. 2), pois embora 
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espera-se que a P+L melhore a qualidade dos bens e serviços ofertados, observa-se que ela encontra-
se  fortemente relacionada à melhoria de processos e diminuição de insumos utilizados na produção 
(GETZNER, 2002; KJAERHEIM, 2005; SEVERO et al., 2012), bem como, evidencia-se o fato que a 
melhoria de produtos e serviços envolvem outros fatores, tais como o planejamento da produção e a 
gestão da garantia da qualidade. Com os ajustes obteve-se uma elevação no índices de NFI, GFI, CFI e 
AGFI, o que justifica a alteração, embora não invalide o modelo inicial, pois no modelo final não houve 
alteração no Qui-quadrado e RMSEA. 

Posteriormente à realização da Análise Fatorial Confirmatória (validação dos construtos), avaliou-se o 
modelo integrado, o qual agrega o modelo de mensuração, bem como o modelo estrutural, no intuito 
de avaliar as relações entre os construtos (P+L, Sustentabilidade Ambiental e Performance 
Organizacional) e as variáveis observáveis propostas no modelo. Considerando a recomendação de 
Kline (1998) e Maruyama (1998) a avaliação do modelo ocorreu a partir dos índices de ajuste do 
modelo e da significância estatística dos coeficientes de regressão estimados, os quais estão 
apresentados na Tab. 2. Os índices obtidos no modelo final estão expostos na Tab. 1, a qual apresenta 
um comparativo com o modelo inicial. As medidas comparativas de ajustamento, que procuram 
comparar o modelo proposto ao modelo nulo (CFI, GFI, NFI, AGFI) indicam um bom ajustamento do 
modelo (BLUNCH, 2008), ficando dentro do recomendado (0,9) ou muito próximo a este. Com base 
nos resultados o ajuste do modelo é em parte justificado pela melhora dos índices em comparativo ao 
modelo inicial. 

Tab. 1. Índice de ajuste do modelo de satisfação dos clientes – Inicial e Final 

Índice  
Análise Final 

Modelo Inicial Modelo Final 
Qui-quadrado  218,848 178,151 
Graus de Liberdade  62 51 
Qui-quadrado dividido pelo Graus de Liberdade 3,5 3,5 
Nível de Probabilidade 0,000 0,000 
KMO  - Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,794 
CFI - Comparative Fit Index 0,847 0,866 

NFI – Normed Fit índex 0,801 0,824 

GFI – Goodness of Fit Index 0,898 0,909 

AGFI - Adjusted Goodness of Fit 0,850 0,860 

RMSEA - Root Mean Squared Error of Aproximation 0,092 0,092 

Confiabilidade Composta  0,930 0,929 
Alpha de Crombach 0,798 

Tab. 2. Teste das hipóteses 

Construtos   Coeficiente 
Padronizado 

Desvio 
Padrão 

Z p 

Sustentabilidade Ambiental ← Produção Mais Limpa 0,394 0,101 3,914 *** 
Performance Organizacional ← Produção Mais Limpa 0,328 0,091 3,596 *** 
Performance Organizacional ← Sustentabilidade Ambiental 0,424 0,073 5,827 *** 

(***) < 0,001 

A partir da análise dos resultados constatou-se que todas as hipóteses (H1, H2 e H3) foram 
confirmadas (Fig. 3). Observou-se que nas empresas do APLMMA da Serra Gaúcha a P+L influencia a 
sustentabilidade ambiental (H1), o que reforça as assertivas de Fresner (1998), Geiser (2001), Dunn e 
Bush, 2001; Hamed e El Mahgary (2004), Baas (2007), Burritt, Herzig e Tadeo (2009), e Severo et al. 
(2012), ao constatar que a metodologia de P+L reduz a utilização de insumos, matéria-prima, água e 
energia contribuindo significativamente para a sustentabilidade ambiental e menor impacto no meio 
ambiente. 

A H2 propõe que a P+L está positivamente relacionada com a melhoria da performance organizacional. 
Coerentemente, esta hipótese foi confirmada, evidenciando que as metodologias de P+L contribuem 
para o aumento da capacidade e flexibilidade de produção, impactando na redução dos custos de 
produção, melhorando aspectos ligados à saúde e segurança do trabalhador. Fica evidente a 
contribuição para a performance e competitividade da organização. A confirmação desta hipótese 
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corrobora com os achados de Zwetsloot (1995), Kolk e Mauser, 2002; Getzner (2002), Kjaerheim 
(2005), Zeng et al. (2010), e Severo et al. (2012) ao demonstrar a relação de influência da P+L sobre 
a performance da empresa. 

A H3 propõe que a sustentabilidade ambiental está positivamente relacionada com a performance 
organizacional, esta hipótese também foi suportada no persente estudo, através dos índices que 
confirmaram a hipótese. Consoante isso, este estudo apoia as pesquisas que identificaram a influência 
da sustentabilidade ambiental sobre a performance superior da organização (HALKOS; EVANGELINOS, 
2002; KASSINIS; SOTERIOU, 2003; MOLINA-AZORÍN et al., 2009; LIN; TAN; GEN, 2012). Vale 
ressaltar que as empresas do APLMMA da Serra Gaúcha tendem a trabalhar a sustentabilidade 
ambiental comprometida com bem-estar dos trabalhadores, da sociedade e do meio ambiente.  

 

Fig. 1. Modelo final da pesquisa. Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

5 Considerações finais 

As empresas do APLMMA da Serra Gaúcha compõe um importante Polo industrial, constituindo em 
fonte de riqueza para a região e para o Brasil. Em um contexto de alta competividade entre os 
concorrentes regionais e mundiais, as empresas do APLMMA da Serra Gaúcha buscam alternativas de 
processos que reduzam custos e contribuam com a imagem da empresa frente aos clientes. Consoante 
isso, práticas relacionadas a sustentabilidade ambiental, como a P+L são frequentes entre muitos 
fabricantes de peças, máquinas agrícolas e veículos de transporte. A presente survey, identificou as 
relações entre a P+L e a Sustentabilidade Ambiental, bem como, o relacionamento destas com a 
Performance Organizacional. Neste sentido as hipóteses propostas foram testadas e confirmadas 
através da metodologia de MEE, contribuindo para consolidação de diversas teorias que sustentaram 
as hipóteses descritas na pesquisa. 

Os achados da pesquisa permitiu o teste e validação de métricas para os construtos de P+L, 
Sustentabilidade Ambiental e Performance Organizacional, corroborando para o desenvolvimento da 
ciência, pois as empresas demandam meios para monitorar as práticas ambientais e relacioná-las a 
performance da empresa, assim como os pesquisadores acadêmicos carecem de métricas indiretas que 
não estejam ligadas aos indicadores financeiros, pois muitas empresas no Brasil, sobre tudo as de 
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pequeno e médio porte, não permitem a divulgação de informações financeiras e patrimoniais. 

Em acréscimo aos objetivos deste estudo observou-se que das empresas pesquisadas, 89% eram 
compostas de pequeno e médio porte, e 11% de grande porte. Estas realizam práticas ambientais 
essencialmente para cumprir a legislação e melhorar a imagem junto aos clientes. Vale ressaltar que 
grande parte das empresas ainda não perceberam o potencial econômico e financeiro da P+L, assim 
como de outras práticas ambientais. Faltando uma visão estratégica de negócio sustentável, 
integrando a sustentabilidade ambiental e econômica, em uma perspectiva de longo prazo. 

A principal contribuição do estudo foi a agregação de dados da P+L de empresas de diferentes portes 
por meio da análise de MEE, inclusive as pequenas e médias, e a partir de uma visão estratégica, o 
que se mostra ainda incipiente na literatura especializada (BAAS, 1995; BOYLE, 1999; HAMED; EL 
MAHGARY, 2004; BURRITT; HERZIG; TADEO; 2009; SEVERO et al., 2012), reafirmando a ideia de que 
as organizações movimentam-se em direção à sustentabilidade ambiental por pressões coercitivas e 
normativas. 

Embora tenha-se realizado o estudo em uma amostra 11,5% da população do APLMMA da Serra 
Gaúcha, este reflete apenas a percepção dos respondentes das empresas pesquisadas na região, o que 
estimula analisar, em estudos futuros, a P+L e outras práticas ambientais em outras empresas do 
Brasil. Assim, necessita-se de novas pesquisas que incluam análises comparativas longitudinais entre 
os diversos tamanhos de empresas e entre os diferentes setores industriais. Apesar rigor científico na 
execução deste estudo, constata-se algumas limitações metodológicas, as quais são importantes 
salientar para efeito da compreensão dos resultados. A limitação mais evidente está relacionada à 
técnica de amostragem utilizada (não probabilística), portanto, os resultados devem ser apreciados sob 
a perspectiva da amostra considerada. Para estudos futuros sugere-se que novas coletas de dados 
sejam efetuadas com outras amostras, permitindo ou não a confirmação dos resultados encontrados 
nesta pesquisa, ampliando a capacidade de análise do fenômeno, contribuindo para o meio acadêmico 
e para o processo de gestão empresarial na tomada de decisões estratégicas ligadas a P+L. 
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