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RESUMO 

 
PENNABEL, Adriana Fiorani. Percepção de valor da gestão sustentável – um estudo sob a 

perspectiva dos stakeholders. 2019. 188 f. Dissertação (Mestrado em Administração de 

Organizações) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

A adoção da gestão sustentável (GS) tem aumentado na última década, seja como reposta das 

organizações às demandas regulatórias, pressões sociais ou ainda como decisão proativa dos 

gestores. Contudo, ainda figuram no ambiente corporativo ideias atreladas ao trade-off entre as 

esferas ambiental, social e econômica, quanto à implementação de práticas sustentáveis.  Assim, 

a fim de minimizar esse trade-off e incentivar a prática proativa da GS nas empresas, o presente 

estudo objetiva verificar como a GS reflete em percepção de valor para os stakeholders. Para 

tanto, a pesquisa apresenta caráter multimétodos, em que são empregadas técnicas qualitativa e 

quantitativa, baseadas em estratégia de estudo de caso, tendo como lente teórica a Teoria dos 

Stakeholders. Colaboradores, clientes e fornecedores de uma empresa definida como objeto de 

estudo foram selecionados como stakeholders-chave para compor a amostra da pesquisa. Na 

etapa qualitativa, foram realizados seis grupos focais com os stakeholders previamente 

definidos, resultando na identificação de variáveis associadas à percepção de valor da GS. Na 

etapa quantitativa, essas variáveis deram origem a survey online aplicada a amostra formada 

por 479 respondentes dentre os stakeholders-chave. Após tratamento estatístico dos dados, 

houve a extração de dois fatores a partir das variáveis de percepção de valor da GS, sendo um 

deles relacionado ao ambiente externo à organização e outro ao ambiente interno. Foram ainda 

identificados três clusters formados por diferentes perfis de stakeholders relacionados aos dois 

fatores, o que levou ao desenvolvimento de um Modelo de Gestão de Stakeholders com foco 

na GS, a fim de auxiliar a empresa na identificação desses perfis e seu gerenciamento com foco 

no aumento da percepção de valor da GS. Como agenda futura, sugere-se, dentre outros estudos, 

a validação de tal modelo para que possa ser amplamente utilizado pelas empresas que possuem 

uma GS. 

  

Palavras-chave: Gestão Sustentável. Valor. Stakeholder. Teoria dos Stakeholders. 
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ABSTRACT 

 

PENNABEL, Adriana Fiorani. Value perception of sustainable management – a 

stakeholder’s perspective study. 2019. 188 p. Dissertation (Master Thesis) – School of 

Economics, Business Administration and Accounting at Ribeirao Preto, University of Sao 

Paulo, Ribeirao Preto, 2019. 

 

The adoption of sustainable management (SM) has increased in recent years, either as a 

response of organizations to regulatory demands, social pressures or even as a proactive 

decision of managers. However, in the corporate environment, there is still the trade-off idea 

between the environmental, social and economic spheres related to the implementation of 

sustainable practices. Thus, in order to minimize this trade-off and encourage the practice of 

SM in companies, the present study aims to verify how SM reflects on stakeholders’ value 

perception. Therefore, the research presents multimethods approach, in which there is 

qualitative and quantitative techniques, based on a case study strategy and Stakeholders Theory 

theoretical lens. Employees, customers and suppliers of a company defined as object of study 

were selected as key stakeholders to compose the research sample. In the qualitative phase, 

there were six focus groups with previously defined stakeholders. These groups resulted in 

variables associated with the perception of GS value. In the quantitative phase, these variables 

were used to form an online survey applied to a sample of 479 respondents from key 

stakeholders. After statistical treatment of the data, there was the extraction of two factors from 

the GS value perception variable. One of the factors is related to the external environment to 

the organization and another to the internal one. There was still the identification of three 

clusters formed by different stakeholders profiles related to the two factors, which directs to the 

development of a Stakeholders Management Model related to SM. This model assists the 

company in the identification of these profiles and its management, focusing on increasing the 

value perception of GS. As a future agenda, it has been suggested, the model validation so that 

it can be widely used by companies that have implemented GS. 

 

Keywords: Sustainable Management. Value. Stakeholder. Stakeholders Theory. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

Aspectos ambientais, sociais e econômicos do cenário mundial recente têm levado a 

sociedade e o mercado, de maneira geral, a cobrar das organizações atitudes 

socioambientalmente responsáveis, a fim de minimizar os impactos negativos do 

desenvolvimento de suas atividades, bem como contribuir de forma significativa para a solução 

de problemas já existentes. Neste âmbito, ganharam destaque as análises e debates acerca da 

atuação das organizações como importantes geradoras de impactos, enquanto parte dinâmica e 

atuante nesse ambiente (Porter & Kramer, 2011). 

Inicialmente concentrada no domínio de cientistas e ONGs (ainda nas primeiras décadas 

do século XIX), a ideia de sustentabilidade foi sendo desenvolvida gradativamente, ampliando 

seu escopo para o universo de governos e nações, chegando a discussões mais amplas, 

envolvendo empresas e sociedade civil na virada do milênio. Conceitos como o de 

Desenvolvimento Sustentável (DS) e as preocupações que englobam o planeta e condições 

futuras de sobrevivência (WCED, 1987) passaram a fazer parte de iniciativas práticas cotidianas 

de pessoas, empresas e governos, além de também integrar novos modelos e estruturas no 

campo teórico.  

Nesse âmbito, a Gestão Sustentável (GS) emerge como uma prática organizacional que 

propõe o gerenciamento de forma sustentável, contribuindo com a promoção do DS e outras 

demandas da sociedade (Daub & Ergenzinger, 2005). Muito além da ideia de gerenciamento da 

sustentabilidade ou apenas preocupação ambiental, a GS se relaciona com a promoção de 

diversas formas de bem-estar para múltiplos públicos de interesse de uma organização, com 

foco no longo prazo (Neubert & Dyck, 2016), integrando responsabilidades corporativas no 

campo econômico, social e ambiental ao desempenho sustentável (Enticott & Walker, 2008), 

comportamento ético e transparente (Daub & Ergenzinger, 2005). 

Contudo, apesar da ampliação de conceitos e iniciativas relacionadas à GS (Adams, 

2006), ainda persistem no ambiente corporativo inúmeras discussões sobre sua implementação 

prática. Uma visão ainda muito difundida é a de que existe trade-off1 entre as esferas ambiental, 

social e a econômica (Bansal, 2002; Porter & Linde, 1995). De um lado, figuram os benefícios 

sociais e ambientais que surgem a partir de iniciativas ligadas à GS; do outro, estão os custos 

das indústrias para preservação do meio ambiente e outras ações relacionadas à GS, que 

                                                
1 Trade-off: situação em que se equilibram duas situações opostas, mais especificamente, aceita-se algo ruim 
para que se obtenha algo bom. https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/trade-off. 
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direcionam os negócios para o aumento de preços e redução da competitividade. Nesse caso, o 

debate envolve a dificuldade em se conciliar a busca pela sustentabilidade no processo de gestão 

e o objetivo de aumento do valor para o acionista (Hart & Milstein, 2003).     

Diante desse cenário, a análise da percepção de valor da GS para diferentes stakeholders 

representa instrumento que possibilita, entre outros aspectos, minimizar a dificuldade de 

conciliação entre a GS e seu retorno para as organizações, contribuindo assim para atenuar ou 

mesmo eliminar a ideia desse trade-off. 

Estudos recentes evidenciam a relação entre stakeholders e gestão ambiental (Darnall, 

Henriques, & Sadorsky, 2010; Ferrón Vilchez, Darnall, & Aragón Correa, 2017; Martín-de 

Castro, Amores-Salvadó, & Navas-López, 2016; Rodrigue, Magnan, & Boulianne, 2013). Há 

ainda evidências empíricas sobre a importância dos stakeholders como promotores de um maior 

comprometimento ambiental dentro das empresas (González-Benito, Lannelongue, & 

Queiruga, 2011), além de pesquisas que relatam a capacidade dos stakeholders de influenciar 

o desenvolvimento de negócios por meio de um processo permanente de diálogo (Daub & 

Ergenzinger, 2005). De maneira complementar, no final do século XX, Porter e Linde (1995) 

já assinalavam a implementação de Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) como resposta das 

empresas às pressões dos stakeholders. Mais recentemente, Darnall et al. (2010) discorreram 

sobre a existência de relação positiva entre a pressão dos stakeholders e a adoção de práticas 

ambientais proativas.  

Contudo, não foram encontradas abordagens investigativas, cujo objetivo tenha sido o 

estudo da GS – englobando as dimensões social, ambiental e econômica – e seu valor sob a 

perspectiva dos stakeholders, deixando lacuna para o desenvolvimento de pesquisas que tratem 

do assunto, especialmente no que se refere às três esferas da sustentabilidade em conjunto à 

ideia de percepção de valor para diferentes stakeholders, como o que se pretende realizar neste 

trabalho. 

Adicionalmente e de forma mais específica, análises do efeito da reputação social das 

companhias sobre a preferência de compra dos consumidores e a performance do mercado de 

ações ainda tem sido inconclusivas (Porter & Kramer, 2006), mantendo a importância de 

estudos que buscam investigar a percepção das ações socioambientais para as partes 

interessadas de organizações. 

Outro aspecto a ser considerado sobre o tema é o fato de que a divulgação de relatórios 

socioambientais tem se tornado prática comum entre empresas de capital aberto, especialmente 
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no Brasil2, e que, por vezes, essa prática organizacional  tem sido adotada como estratégia de 

marketing, uma vez que grande parte desses relatórios possui informações qualitativas em 

detrimento de quantitativas, além de muitas vezes não serem auditados (Fregonesi, 2009). De 

maneira geral, essas informações acabam por não avaliar realmente o impacto das iniciativas 

de GS sob a perspectiva dos stakeholders, contribuindo para a relevância de uma maior 

compreensão sobre a percepção do valor por parte desse público de interesse das empresas.  

Ressalta-se ainda que, a partir do maior entendimento sobre a existência de percepção 

de valor da GS para os stakeholders, espera-se que o trabalho possa contribuir, de maneira 

prática e significativa, para que um maior número de organizações se posicione de maneira 

proativa em busca de estratégias sustentáveis e planeje de forma mais eficiente suas iniciativas 

relacionadas à GS. Adicionalmente, o desenvolvimento de um Modelo de Gestão dos 

Stakeholders considerando a percepção de valor da GS permitirá o avanço das discussões 

teóricas acerca do tema, assim como a implementação prática de um framework que auxiliará 

no maior engajamento dos principais públicos de interesse de uma organização. 

 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

 O problema principal deste trabalho é identificar: “Como a implementação da GS reflete 

em percepção de valor para seus stakeholders-chave?”. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral da presente pesquisa é identificar e descrever como os stakeholders 

percebem o valor da GS. 

Os objetivos específicos são: 

x mapear stakeholders-chave; 

x identificar o que representa valor para os stakeholder-chave na estratégia 

sustentável; 

                                                
2 http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/indices-de-sustentabilidade/ 



28 
 

 

x descrever o que a GS representa para os stakeholders-chave em termos de percepção 

de valor;  

x analisar a percepção de valor da GS, identificando possíveis perfis nos grupos de 

stakeholders-chave; 

x desenvolver Modelo de Gestão dos Stakeholders, quanto à percepção de valor da 

GS. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

A realização do presente trabalho se justifica por diferentes aspetos que envolvem tanto 

questões de contextualização sobre o ambiente organizacional global, como também a 

identificação de lacunas acadêmicas de pesquisa e motivações pessoais, conforme detalhamento 

a seguir. 

Inicialmente, verifica-se o crescimento das discussões sobre o tema da sustentabilidade 

nas diversas esferas da sociedade (Adams, 2006), recaindo sobre as organizações maior 

cobrança quanto à responsabilização pelas externalidades3 dos negócios, além da adoção de 

ações que reduzam ou mesmo eliminem os impactos socioambientais negativos (Bansal, 2005; 

Ferrón Vilchez et al., 2017). A existência da ideia de um trade-off entre as esferas social, 

ambiental e a econômica quanto à opção pela GS (Bansal, 2002; Porter & Linde, 1995) cria a 

necessidade do desenvolvimento de ações e estudos que contribuam para diminuir ou mesmo 

eliminar essa ideia. É nesse ponto que está alicerçada a primeira justifica para este trabalho, 

apoiada pela perspectiva da lente teórica da Teoria dos Stakeholders (Freeman, 1984) e suas 

dimensões descritiva, instrumental e normativa (Donaldson & Preston, 1995), uma vez que a 

identificação da percepção de valor da GS por parte dos stakeholders pode reduzir 

gradativamente o problema desse trade-off. 

Além disso, a maior compreensão da percepção de valor dos stakeholders sobre GS de 

um negócio auxilia a reduzir o uso indevido de ações e atividades socioambientais como 

instrumento de marketing (Fregonesi, 2009), diminuindo a publicação de informações 

                                                
3 Externalidades: efeitos sociais, econômicos e ambientais indiretamente causados pela venda de um produto ou 
serviço. Conceito originado na economia, podendo ser positivo ou negativo. < https://www.ecycle.com.br 
/component/content/article/13-consuma-consciencia/2646-o-que-sao-externalidades-negativas-positivas-como-
afetam-vida-sociedade-efeitos-indiretos-problemas-beneficios-sociais-economicos-ambientais-bens-produto-
servico-diferenca-custos-privados-lucros-empresa-prejudicam-consumo-sustentavel-consciente-.html> 
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empresariais que não refletem verdadeiramente o posicionamento estratégico da companhia, 

assim como a ocorrência do fenômeno chamado greenwashing4. 

No ambiente acadêmico, a realização de revisão de literatura permitiu identificar a 

existência de uma lacuna em torno do tema “valor da GS para os stakeholders”, conforme 

detalhamento que será apresentado mais adiante na seção 3 Métodos. Dentre os principais 

achados da revisão sistemática, destaca-se que não foram encontrados trabalhos acadêmicos 

cujo objetivo principal tenha sido o estudo da percepção de valor da GS para diferentes 

stakeholders, ou mesmo para stakeholders-chave de uma organização, o que representa outra 

justificativa para a condução deste trabalho, uma vez que o tema apresenta originalidade e gera 

contribuições para o avanço das discussões também no ambiente acadêmico. 

Por fim, o presente estudo se justifica ainda pelo interesse pessoal da autora pelo tema, 

o qual vai ao encontro de suas experiências corporativas no que tange à necessidade de 

tangibilização do retorno dos investimentos atrelados ao posicionamento estratégico 

sustentável. As empresas precisam enxergar a importância da GS para a manutenção e 

crescimento dos negócios no cenário atual (Hart & Milstein, 2003), assim como a relevância 

desse posicionamento de auto responsabilização diante das ameaças e previsões relacionadas à 

existência futura do planeta. Contudo, somente a conscientização socioambiental não é 

suficiente para o ambiente corporativo, fazendo com que a esfera econômica precise caminhar 

lado a lado com as dimensões social e ambiental (Engert, Rauter, & Baumgartner, 2016). Nesse 

ponto, reside a necessidade de uma maior compreensão sobre o retorno da GS para a empresa, 

em termos de percepção de valor, temática tratada nesta pesquisa.  

 

  

                                                
4 Greenwashing é uma prática que envolve postura enganosa por parte de organizações, as quais dão falsas 
indicações das características ambientais de seus produtos/serviços ou práticas produtivas (Dekhili & Akli 
Achabou, 2014), com o objetivo de privilegiar sua marca e se beneficiar de preços mais altos dos produtos 
ambientalmente responsáveis (Darnall, 2008). 
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2 FUNDO CONCEITUAL 

 

As discussões acerca dos conceitos e práticas sustentáveis tem ganhado relevância no 

ambiente acadêmico e corporativo nos últimos anos. Catástrofes ambientais, crises, pressões 

sociais e institucionais (Delmas & Toffel, 2004), maior demanda dos consumidores por 

produtos sustentáveis (Yenipazarli, 2015), dentre outros aspectos, tem despertado de maneira 

crescente nas organizações a necessidade de se adaptar à demanda por posicionamento 

socioambiental mais responsável (Bansal, 2005; Ferrón Vilchez et al., 2017). A incorporação 

da sustentabilidade no cotidiano empresarial, em suas estratégias e cultura organizacional tem 

se tornado a questão chave que norteia as discussões envolvendo a ideia de sustentabilidade 

forte, em oposição a sua vertente fraca que será apresentada mais adiante (Bursztyn & Bursztyn, 

2012). Nesse panorama, é que se encontra a GS e o desafio de se analisar aspectos relacionados 

à percepção de seu valor. 

Ao mesmo tempo, a presença dos stakeholders e sua influência sobre as corporações 

também tem sito tema de interesse entre pesquisadores e empresários, especialmente a partir do 

final do século passado (Steurer, Langer, Konrad, & Martinuzzi, 2005). Essa influência se  

destaca especialmente quando diversos trabalhos acadêmicos passam a estudar a atuação dos 

stakeholders frente à implementação de práticas ambientais (Darnall et al., 2010; Ferrón 

Vilchez et al., 2017; González-Benito et al., 2011; Porter & Linde, 1995; Rodrigue et al., 2013), 

além de sua influência no desenvolvimento de negócios (Daub & Ergenzinger, 2005). 

Dessa maneira, a conjunção entre a temática da GS e a percepção de seu valor sob a 

ótica dos stakeholders ganha forma e possibilita a compreensão sobre a relação entre os tópicos, 

enriquecendo as discussões no âmbito acadêmico e organizacional. A Teoria dos Stakeholders, 

abordagem mais utilizada nas pesquisas que englobam gestão social, ambiental e 

sustentabilidade (Hörisch, Freeman, & Schaltegger, 2014), é utilizada como lente teórica para 

as análises e discussões propostas. 

Nesse contexto, o presente fundo conceitual abrange os temas da GS e estratégia para a 

sustentabilidade, stakeholders e Teoria dos Stakeholders, valor e percepção de valor, bem como 

seus desdobramentos com relação aos stakeholders. 

 

 

2.1 Gestão sustentável e estratégia para a sustentabilidade 

 



32 
 

 

A incorporação da sustentabilidade no cotidiano empresarial, estratégias e cultura 

organizacional tem se tornado questão chave e, especialmente no início do século XXI, tema 

comum de discussões tanto no ambiente acadêmico, corporativo, como no âmbito da sociedade 

em geral (Adams, 2006). Seja como cumprimento a um requisito legal, mandato moral ou ainda 

uma resposta às pressões externas por posicionamento socioambiental responsável (Darnall et 

al., 2010; Delmas & Toffel, 2004; Ferrón Vilchez et al., 2017; González-Benito et al., 2011; 

Hart & Milstein, 2003), observa-se que a adoção da GS tem se tornado, gradativamente, uma 

realidade no cenário empresarial. 

Em termos gerais, a GS representa uma prática organizacional que propõe o 

gerenciamento de forma sustentável, contribuindo com a promoção do DS e outras demandas 

da sociedade (Daub & Ergenzinger, 2005). Muito além da preocupação apenas com aspectos 

ambientais, a GS objetiva promover diversas formas de bem-estar para múltiplos públicos de 

interesse de uma organização, com foco no longo prazo (Neubert & Dyck, 2016). Não se trata 

do gerenciamento da sustentabilidade, mas da integração das responsabilidades corporativas no 

campo econômico, social e ambiental ao desempenho sustentável (Enticott & Walker, 2008), 

alicerçados em comportamento ético e transparente (Daub & Ergenzinger, 2005). 

Conceitualmente, a GS define uma forma de gerenciamento que relaciona premissas 

teóricas de gestão com a ideia do DS, conciliando objetivos corporativos econômicos com 

aspectos sociais e ambientais (Perrini & Tencati, 2006), alicerçados na ética (Daub & 

Ergenzinger, 2005). Por sua vez, o DS assegura que as gerações atuais e futuras vivam com 

qualidade e com as mesmas condições, a partir do equilíbrio entre ecossistema viável, justiça 

social e prosperidade econômica (WCED, 1987), em outras palavras, o equilíbrio entre 

desenvolvimento da vida humana e o meio ambiente, para a posteridade, em termos de 

exploração do que é necessário nessa relação. Trata-se de um entendimento interdisciplinar, 

englobando tanto questões socioeconômicas (como crescimento populacional e equidade de 

gêneros, por exemplo), como biológicas (esgotamento de recursos, geração e gestão de 

resíduos, poluição, etc.) (Stead & Stead, 2000). 

Alinhado com essa ideia interdisciplinar, o conceito Triple Bottom Line (TBL), criado 

por John Elkington na década de 90, apresenta as dimensões social, ambiental e econômica 

interconectadas em uma visão de sustentabilidade voltada ao ambiente organizacional 

(Elkington, 1997). De forma breve, as três esferas do DS podem ser compreendidas como a 

prosperidade econômica desencadeada pela criação de oportunidades econômicas para a 

empresa e seus stakeholders, a responsabilidade social ligada à melhor qualidade de vida e 

tratamento igualitário de funcionários e da sociedade como um todo, além da gestão ambiental 



33 
 

a partir do gerenciamento eficaz de recursos naturais e proteção do meio ambiente (Bansal, 

2002; Placet, Anderson, & Fowler, 2005). Para Placet et al. (2005), a gestão focada na 

sustentabilidade deve apresentar inter-relação entre essas três dimensões para que possa ser bem 

sucedida. 

Ao longo dos anos, o DS teve seu escopo ampliado e sua definição aprofundou-se de 

um nível macroeconômico para o microeconômico e até individual, englobando então aspectos 

como transparência, participação e integração, em uma orientação voltada ao processo (Steurer 

et al., 2005). Hart e Milstein (2003) argumentam que o DS passa a desafiar as empresas para a 

busca da transparência, uma vez que a sociedade e, especificamente, os stakeholders estão mais 

ativos, com maior acesso à informação. 

Apesar da relação intrínseca entre o DS e a GS, Daub e Ergenzinger (2005) ressaltam 

que a GS não é o mesmo que gestão da sustentabilidade. Para os autores, enquanto essa última 

representa uma forma de atuação baseada na implementação de iniciativas relacionadas à 

sustentabilidade frente a problemas de diferentes níveis (táticos e operacionais), a GS vai além 

e, de maneira mais profunda, incorpora em sua estratégia o comportamento ético em todas as 

ações corporativas, no âmbito econômico, social e ambiental. 

Bursztyn e Bursztyn (2012) aprofundam a discussão em torno da sustentabilidade e DS, 

apresentando definições para sustentabilidade forte e fraca. No modelo forte, o conceito de 

sustentabilidade leva em conta a questão de que toda ação humana, seja a vida social de maneira 

geral ou mesmo as atividades econômicas em particular, acontecem dentro dos limites do 

planeta, ou seja, dentro do espaço em que a humanidade habita (Bursztyn & Bursztyn, 2012). 

Dessa forma, as dimensões econômica e social fazem parte da dimensão ambiental, que as 

envolve, representando a ideia de delimitações do planeta como o espaço em que as ações 

humanas são realizadas (Figura 1). 

 

Figura 1 - Modelo de sustentabilidade forte – modelo de círculos concêntricos . 

 
Fonte: adaptado de Adams (2006)5. 

 

                                                
5 http://www.sustainablecampus.cornell.edu/sust ainability-intro.htm 
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Já no modelo fraco, o conceito de sustentabilidade apresenta o equilíbrio entre as esferas 

econômica, social e ambiental, indicando a possibilidade de equidade entre as atividades 

econômicas, práticas de justiça social e respeito ao meio ambiente, em termos de dimensões 

que envolvem ações humanas e longo prazo (Bursztyn & Bursztyn, 2012). Simplificadamente, 

as três dimensões são compatibilizadas e relacionam-se de maneira balanceada nesse cenário 

(Figura 2). 

 

Figura 2 - Modelo de sustentabilidade fraca – modelo convencional. 

 
Fonte: adaptado de Adams (2006)6. 

 

Considerando-se os modelos forte e fraco, os conceitos de sustentabilidade se 

contrapõem, uma vez que os autores defendem a incorporação do ambiente como elemento que 

circunscreve os demais nessa relação. “A simples harmonia entre duas das esferas [social, 

ambiental e econômica] não assegura o caráter sustentável” (Bursztyn & Bursztyn, 2012, p. 

52).  

Na mesma linha, Adams (2006) argumenta que a compreensão convencional de DS 

baseada nos três pilares da sustentabilidade é imperfeita, uma vez que deixa espaço para a 

existência de trade-offs entre as dimensões ambiental, social e econômica da sustentabilidade. 

Além disso, a ideia de equilíbrio entre as três esferas (Figura 2) é apresentada como 

inapropriada, existindo a necessidade de que as dimensões sejam melhor integradas, a fim de 

retratar a realidade dessa relação, o que está representado, por exemplo, no modelo de círculos 

concêntricos (Figura 1) (Adams, 2006). 

Assim, no âmbito corporativo, para que a sustentabilidade forte seja caracterizada, são 

necessárias ações estratégicas que demonstrem verdadeiramente a incorporação do ambiente às 

esferas econômica e social, além da questão da sustentabilidade ser considerada como parte da 

estratégia do negócio. Número significativo de empresas ainda adota iniciativas de 

sustentabilidade corporativa em nível operacional, em vez de promoverem a integração dos 

                                                
6 http://www.iucn.org/programme/ 
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conceitos e premissas da sustentabilidade em todos os níveis de negócio (Engert et al., 2016). 

Contudo, como argumenta White (2009), as companhias devem focar na criação da 

sustentabilidade no negócio, ao invés de apresentá-la como uma atividade adicional. 

Para Stead e Stead (2013), a GS, considerada estratégica, representa o último de quatro 

estágios de desenvolvimento dentro do campo da gestão estratégica. Em um ambiente de 

negócios marcado pela instabilidade e complexidade, a política de negócios se desenvolveu 

para o nível do planejamento estratégico, posteriormente para o gerenciamento estratégico, 

chegando no nível do gerenciamento estratégico sustentável, dentre os níveis de consciência 

estratégica, agregando novos valores, processos e formas de pensar (Stead & Stead, 2013). 

Com a presença do mercado mais turbulento em termos de problemas estratégicos, 

especialmente nas últimas décadas, as empresas estão sendo cada vez mais demandadas em 

relação às questões sociais, políticas e éticas (Stead & Stead, 2000).  Assim, partindo-se do 

pressuposto de que organizações pretendem buscar maior estabilidade, a integração da 

sustentabilidade no gerenciamento estratégico emerge como abordagem com potencial para 

ajudar as organizações a enfrentar esses desafios (Engert et al., 2016).  

O processo de integração entre gerenciamento estratégico e sustentabilidade envolve 

diversos aspectos entre eles, a exigência de que “organizações desenvolvam estruturas de 

aprendizagem e processos de mudança fundamentais que lhes permitam questionar e mudar a 

maneira como pensam suas relações com o ambiente natural” (Stead & Stead, 2000, p. 324, 

tradução nossa). Uma empresa orientada para a sustentabilidade se desenvolve ao logo do 

tempo levando em consideração as dimensões econômica, social e ambiental em seus processos 

de desempenho (Perrini & Tencati, 2006). 

Outro aspecto significativo na implementação da sustentabilidade organizacional em 

termos estratégicos é a inovação (Placet et al., 2005; White, 2009). Conforme explicam Placet 

et al. (2005), deve haver incentivo às inovações relacionadas à sustentabilidade no 

desenvolvimento de produtos, tecnologia de processos e gestão do negócio. De forma sintética, 

as iniciativas de inovação em produtos se concentram principalmente na criação de produtos 

que utilizem menor quantidade de recursos, enquanto as inovações em processo englobam 

melhorias em procedimentos, diminuindo a necessidade de consumo de recursos e minimizando 

impactos ambientais. Já as iniciativas de gestão envolvem possibilidades de melhoria na 

geração e fluxo de informações, além de monitoramento (Placet et al., 2005).  

White (2009) complementa, acrescentando questões como a importância da inserção de 

programas de sustentabilidade social com o objetivo de promover a melhoria da vida, a 

manutenção da transparência para com os stakeholders, além do envolvimento dos funcionários 
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na construção do pensamento de sustentabilidade. Nessa linha, destaca-se a necessidade de 

eliminação de trade-offs entre desempenho, valor e sustentabilidade, com a máxima de que a 

sustentabilidade deve ser incorporada ao DNA da empresa (White, 2009). Segundo Stubbs e 

Cocklin (2008), um modelo de negócio voltado à sustentabilidade exige que as organizações 

tratem o tema como uma estratégia de negócios em si, e não como um complemento.  

A customização das estratégias aparece como mais um aspecto relevante na integração 

da sustentabilidade à gestão estratégica, uma vez que cada tipo de negócio possui suas próprias 

características, podendo sofrer influências distintas ao longo do tempo. Placet et al. (2005) 

reforçam que cada situação específica deve ter sua estratégia personalizada, pois, mesmo que 

haja empresas que produzem os mesmos produtos, sua localização, cultura organizacional, 

competências e recursos são diferentes, gerando resultados distintos. 

Por fim, autores como Bansal (2002), Stead e Stead (2000), e Stubbs e Cocklin (2008) 

abordam a importância do diálogo entre a organização e seus atores na busca pela identificação 

de atividades de valor que sejam relacionadas ao DS e estratégia, especialmente quando se 

considera o ambiente atual instável e turbulento. O estabelecimento de diálogo com 

stakeholders pode ajudar as organizações a encontrar oportunidades de mercado, além de meios 

economicamente viáveis para o gerenciamento de sua relação com o meio ambiente (Stead & 

Stead, 2000). Para tanto, as partes interessadas precisam estar dispostas a se envolver com a 

organização nesse processo (Stubbs & Cocklin, 2008).  

Trata-se do entendimento da GS estratégica como oportunidade (Hart & Milstein, 2003), 

permitindo o atendimento de novas necessidades de consumidores, redução de custos, 

desenvolvimento de negócios com maior qualidade e tecnologia, maior geração de valor para a 

sociedade e shareholders (White, 2009) e, consequentemente, criação de vantagem competitiva 

(Engert et al., 2016; Porter & Linde, 1995; Stead & Stead, 2000), uma vez que as práticas 

sustentáveis estão relacionadas à minimização de riscos, possibilidades de aumento de receita 

e ganho de market share. 

O diálogo entre organizações e stakeholders no âmbito da sustentabilidade enquanto 

estratégia ajuda as empresas a assumirem posicionamento ativo com relação à questão, evitando 

postura passiva frente às pressões sociais. Engert et al. (2016) defendem que a relevância do 

envolvimento das partes interessadas está relacionada não apenas com os aspectos 

motivacionais de formulação da estratégia, mas também com a necessidade de se criar um 

esquema de apoio na busca pelos objetivos de longo prazo. 

Seguindo nessa direção,  nota-se que a procura voluntária por certificações ambientais, 

como a ISO 14001, tem sido utilizada por diversas companhias como estratégia para responder 



37 
 

às pressões socioambientais (González-Benito et al., 2011; Tze San, Boon Heng, Han Hwa, & 

Siew Bee, 2015). Segundo dados da pesquisa ISO Survey, em 2015, havia 319.324 certificados 

concedidos para SGA (ISO, 2016). De maneira geral, esses padrões permitem que as empresas 

comuniquem seus stakeholders sobre o funcionamento de seu SGA, que envolve certificação 

de terceiros independentes.  

A partir dos conceitos e debates sobre a GS ao longo dos anos, observa-se a existência 

de um processo de evolução que envolve o tema. Como forma de sistematização desse 

conhecimento, Hart (1997) analisa a GS enquanto estratégia como uma progressão em quatro 

estágios: (1) estratégias de prevenção da poluição, foco estratégico na redução de custos e a 

melhoria da eficiência; (2) estratégias de administração de produtos, busca por vantagem 

competitiva ao longo do ciclo de vida do produto; (3) tecnologia limpa; e (4) visão da 

sustentabilidade (Figura 3).  

 

Figura 3 - Ferramenta de diagnóstico do portfólio da sustentabilidade. 

 
Fonte: adaptado de Hart (1997). 

 

A partir de uma ferramenta de diagnóstico simplificada, Hart (1997) busca auxiliar as 

empresas a determinarem se sua estratégia é consistente com a sustentabilidade, ou seja, 

entender como a empresa está posicionada em termos de GS. Para tal diagnóstico, a empresa 

deve responder a algumas perguntas relacionadas a cada um dos quatro quadrantes, avaliando 

sua posição em níveis que variam entre “inexistente, emergente, estabelecido e 

institucionalizado” (S. Hart, 1997). 

A partir da progressão nos estágios para a GS enquanto estratégia, os lucros de um 

negócio podem ser considerados como o meio para se alcançar resultados sustentáveis, pois 

organizações sustentáveis devem gerar lucros, mas não existem apenas para lucrar. Conforme 
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expressam Stubbs e Cocklin (2008, p. 121, tradução nossa), há empresas que “...perseguem a 

sustentabilidade porque é ‘a coisa certa a fazer’, bem como a ‘coisa inteligente a fazer’”. 

Qualquer tipo de empresa gera externalidades (positivas ou negativas) no ambiente e a 

implementação da GS representa o esforço das corporações na redução de sua pegada ecológica, 

ou seja, na minimização desse impacto (Bansal, 2005). A implementação da GS pode ser 

proativa, sendo impulsionada por quatro forças, segundo Berry e Rondinelli (1998): a  

regulamentação, questões de custo, requisitos competitivos e as forças dos stakeholders. 

Harrison e Freeman (1999) destacam também aspectos como a proliferação da regulamentação, 

decisões de investimentos baseadas em responsabilidade social somada a aspectos econômicos, 

e maior sensibilização de consumidores quanto ao perfil socioambiental das empresas das quais 

consomem.  

Como visto, os stakeholders estão presentes em diferentes cenários e discussões que 

envolvem o DS, a GS e estratégias voltadas à sustentabilidade. Seja por meio de incentivo ou 

pressão para que empresas adotem práticas mais responsáveis (Darnall et al., 2010; González-

Benito et al., 2011), seja como força de impulso à implementação da GS como estratégia (Berry 

& Rondinelli, 1998; Harrison & Freeman, 1999), os stakeholders possuem papel essencial na 

implementação e perpetuidade de modelos de negócio sustentáveis (Stubbs & Cocklin, 2008). 

Stubbs e Cocklin (2008, p. 122, tradução nossa) afirmam que “o sucesso da organização está 

intrinsecamente ligado ao sucesso de seus stakeholders”. 

 

 

2.2 Stakeholders e Teoria dos Stakeholders 

 

A adoção da GS nas organizações, como apresentado anteriormente, pode apresentar 

relação estreita com o grupo formado pelos atores que tem interesses no negócio, seja pela 

pressão que exercem para que as companhias se posicionem na direção de iniciativas e 

estratégias focadas na sustentabilidade (Darnall et al., 2010; González-Benito et al., 2011), seja 

pelo estímulo direto à implementação da GS (Berry & Rondinelli, 1998; Harrison & Freeman, 

1999). Por sua vez, a Teoria dos Stakeholders reforça essa relação, uma vez que representa uma 

das abordagens teóricas mais utilizadas nos estudos que tratam de sustentabilidade, gestão 

ambiental e social (Hörisch et al., 2014). Enquanto modelo teórico, a Teoria dos Stakeholders 

oferece uma nova maneira de organização do pensamento sobre as responsabilidades 

organizacionais (Jamali, 2008). 
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A definição de stakeholder remonta da década de 60, quando apareceu em um 

documento interno do Instituto de Pesquisa de Stanford (EUA), com o objetivo de contrapor a 

ideia de que os acionistas são o único grupo corporativo que precisa ser considerado na gestão 

empresarial (Parmar et al., 2010). Assim, stakeholder representa qualquer grupo ou indivíduo 

que possa afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos da organização (Freeman, 1984). 

Donaldson e Preston (1995) reforçam o conceito, explicando que stakeholders são os atores 

com interesses em relação à organização e que são essenciais para a existência do negócio. Já 

para Figge e Schaltegger (2000), os stakeholders compartilham ou influenciam o sucesso ou 

fracasso da empresa, porque atuam como partes interessadas no negócio. 

Com base na relação entre as partes interessas e o negócio, é possível dividir os 

stakeholders em dois grupos básicos: internos e externos (Donaldson & Preston, 1995; 

Freeman, 1984) ou ainda primários e secundários (Clarkson, 1995; Parmar et al., 2010). Os 

primários são aqueles ligados diretamente à organização, cuja atuação representa suporte para 

que o negócio exista (acionistas, funcionários, executivos, consumidores, fornecedores) 

(Clarkson, 1995), enquanto os secundários são os grupos ligados indiretamente ao negócio 

(governo, ONGs, sociedade, etc.) (Parmar et al., 2010).  

Já a definição entre internos e externos classifica os stakeholders conforme sua 

participação econômica direta na organização (Donaldson & Preston, 1995) e posição de 

operação, considerando os limites físicos da empresa (Ferrón Vilchez et al., 2017). Assim, os 

internos são aqueles que atuam na companhia (funcionários, executivos, acionistas, 

fornecedores) e os externos, aqueles que operam fora dos limites físicos da empresa (governo, 

concorrentes, comunidade, ONGs, mídia, ambientalistas, etc.) (Ferrón Vilchez et al., 2017; 

Freeman, 1984) 

Uma outra maneira de classificar os stakeholders é identificar aqueles considerados 

“chave” para a organização, isto é, definir as partes interessadas principais para determinado 

negócio. De acordo com Bourne e Walker (2005), stakeholders-chave podem ser considerados 

subgrupos de stakeholders que tem o poder de prejudicar, significativamente, um projeto ou 

negócio, podendo causar seu fracasso. Podem, assim, representar um indivíduo, grupo de 

indivíduos ou entidade, sendo dotados de influência e poder (Bourne & Walker, 2005).  

Stakeholders-chave podem também ser definidos como as principais partes interessadas 

de uma organização, as quais mantêm interesse direto no negócio, enquanto os demais 

stakeholders são os grupos que não estão envolvidos em transações diretas com a empresa, mas 

ainda assim, podem afetar ou ser afetados por ela (Matos & Silvestre, 2013). Também 

chamados de stakeholders críticos, essas partes interessadas principais possuem recursos de que 
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a empresa precisa e que não podem ser substituídos, seja pela questão da disponibilidade, seja 

pelo preço. A caracterização como crítico se refere a sua significância no sucesso do negócio 

(Figge & Schaltegger, 2000).  

Nesse sentido, a Teoria da identificação e relevância do stakeholder desenvolvida por 

Mitchell et al. (1997) propõe que os stakeholders devem ser analisados quanto à priorização de 

suas demandas conforme a combinação de três atributos considerados críticos: poder, 

legitimidade e urgência. Trata-se do conceito de saliência, isto é, o grau em que as 

reivindicações das partes interessadas devem ser atendidas, e que representa a 

operacionalização do trabalho de priorização de stakeholders (Mitchell, Lee, & Agle, 2017). O 

poder retrata a relação entre atores sociais em que um deles consegue se sobrepor sobre outro 

em relação às ações a serem feitas. Já a legitimidade reflete a percepção generalizada de que 

determinadas ações são desejáveis, adequadas ou mesmo apropriadas dentro de um sistema 

social construído com base em valores, normas, crenças, etc. Por fim, a urgência representa o 

grau em que as reivindicações das partes interessadas precisam de atenção imediata (Mitchell 

et al., 1997). Por meio da combinação desses atributos, Mitchell et al. (1997) explicam que os 

grupos a serem priorizados serão aqueles com afirmações legítimas, possivelmente estáveis, 

que possuem certo grau de poder e urgência com relação às suas demandas.  

Convergindo com a ideia de influência e poder, Kenny (2014) caracteriza stakeholders-

chave apontando como aspectos a serem analisados: (1) potencial de impacto na performance 

da organização; (2) interesse do stakeholder para o negócio; (3) interesse da organização em 

termos de crescimento de sua relação com o respectivo stakeholder; (4) importância do 

stakeholder quanto à possibilidade de ser substituído ou mesmo de interferir na existência do 

negócio; e (5) existência de interesses conflitantes (quando o stakeholder também participa 

como parte em outro relacionamento). Para Kenny (2013), a identificação dos principais 

stakeholders é ação primordial que antecede o desenvolvimento de um conjunto efetivo de 

estratégias organizacionais, uma vez que essas estratégias devem se concentrar nos grupos que 

possuam maior impacto no futuro do negócio. 

De maneira geral, a classificação de stakeholders se torna importante ferramenta de 

análise por permitir que as empresas concentrem seus esforços nas partes interessadas mais 

influentes (Paloviita & Luoma‐aho, 2010), argumento que pode ser complementado por 

Boaventura (2012), quando evidencia em seus estudos a existência de dominância entre os 

stakeholders. Assim, considerando-se as diferentes classificações relacionadas, entende-se que 

o escopo em torno do conceito de stakeholders-chave representa a abordagem teórica mais 
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adequada quando se pretende analisar a percepção de valor que a implementação da GS acarreta 

para esse atores interessados no negócio. 

Adicionalmente à classificação dos stakeholders, o entendimento sobre quem são os 

atores nesse ambiente de negócios figura como etapa fundamental no processo de análise. De 

maneira abrangente, os stakeholders reúnem pessoas que atuam como funcionários, acionistas, 

investidores, executivos, fornecedores, consumidores, credores, governo, comunidade local, 

ONGs, sociedade em geral, mídia, meio ambiente, concorrentes, dentre outros grupos, 

conforme o tipo de negócio e setor de atuação de cada empresa. Nessa esfera de atores, existe 

a indefinição sobre a classificação ou não de concorrentes e do meio ambiente como 

stakeholders.  

No caso dos concorrentes, seguindo uma visão mais ampla do conceito, admite-se que 

eles sejam stakeholders e atuem como parte interessada em um negócio (Freeman, 1984), 

apesar de, estrategicamente, representarem a antítese de um stakeholder (Kenny, 2013). Já no 

caso do meio ambiente, estudiosos como Stubbs e Cocklin (2008) e Stead e Stead (2000) 

defendem a posição da natureza como um stakeholder. As organizações estão inseridas no 

ecossistema e com ele mantém relações que envolvem, por exemplo, a dependência de recursos. 

Para Boaventura (2012, p. 32),  a consideração do meio ambiente como “stakeholder implica 

em uma extensão do conceito original da Teoria dos Stakeholders”. Organizações sustentáveis 

reconhecem a natureza como um stakeholder, seja de forma implícita ou explícita (Stubbs & 

Cocklin, 2008). 

A Teria dos Stakeholders, desenvolvida por Edward Freeman (1984) como uma nova 

abordagem teórica dentro da Teoria de Gestão (Steurer et al., 2005), pressupõe que a gestão 

seja capaz de conciliar os interesses dos shareholders à demanda dos demais stakeholders. 

Horisch et al. (2014) reforçam que os objetivos corporativos devem envolver o gerenciamento 

das relações dos stakeholders, ao invés do gerenciamento das partes interessadas propriamente, 

visto que cada stakeholder possui envolvimento diferente com o negócio e as demandas 

divergem. Adicionalmente, Parmar et al. (2010) concluem que a Teoria dos Stakeholders tem 

como objetivo criar valor para todas as partes interessadas envolvidas com o negócio, visão 

oposta por Jensen (2002) que acredita na existência permanente de trade-offs entre os 

stakeholders, sendo impossível ultrapassá-los sistematicamente. 

Como contribuição à Teoria dos Stakeholders, na década de 90, Donaldson e Preston 

(1995) se aprofundaram nessa abordagem teórica, com foco mais sistemático, apresentando as 

dimensões descritiva, instrumental e normativa a ela relacionadas (Steurer et al., 2005). A 

dimensão descritiva engloba a descrição daquilo que os executivos e as empresas, de maneira 
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geral, realmente fazem. Já a instrumental envolve o entendimento sobre o comportamento 

gerencial, as conexões entre os stakeholders, a gestão e os objetivos de desempenho 

corporativo. Por fim, a base normativa leva em conta aquilo que as empresas devem fazer, 

sempre considerando todas as partes interessadas e o valor de suas demandas (Donaldson & 

Preston, 1995; Parmar et al., 2010). 

Gerenciar sob a perspectiva dos stakeholders pode envolver benefícios que incluem  

maior comprometimento desses atores com o negócio, maior potencial de criação de valor e 

vantagem competitiva e relações mais confiáveis entre esse públicos e as empresas (Berman, 

Wicks, Kotha, & Jones, 1999; Harrison, Bosse, & Phillips, 2010; Hillman & Keim, 2001; 

Parmar et al., 2010). Para tanto, torna-se necessário identificar as partes interessadas de um 

respectivo negócio, determinar a participação e relevância de cada grupo, buscar atender às 

necessidades e expectativas desses grupos com eficácia e, quando necessário, alterar as políticas 

organizacionais considerando os diferentes interesses (Freeman, 1984; Freeman, Harrison, & 

Wicks, 2007).  

A partir das premissas e discussões acerca da Teoria dos Stakeholders, autores 

argumentam que muitas empresas adotam  práticas sustentáveis como uma tentativa de atender 

às demandas ambientais das partes interessadas (Garcés‐Ayerbe, Rivera-Torres, & Murillo‐

Luna, 2012). Por outro lado, há estudiosos que acreditam que muitas empresas atuam de forma 

proativa quanto à decisão pela GS, sendo que os stakeholders assumem papel significativo na 

pressão para o aumento dessa proatividade (Darnall et al., 2010; González-Benito & González-

Benito, 2006). Paloviita e Luoma-Aho (2010) reforçam que a pressão dos stakeholders estimula 

melhores níveis de desempenho sustentável, indo além do que a regulamentação exige.  

A partir desse entendimento, considera-se que as abordagens dos stakeholders podem 

ser aplicadas no ambiente da GS, sob a perspectiva instrumental, uma vez que a busca por maior 

entendimento sobre a percepção de valor da GS pelos stakeholders engloba análises sobre esses 

atores e suas conexões, além de aspectos da gestão e suas relações com o contexto da 

sustentabilidade. Pensar a GS a partir da vertente do stakeholder implica em compreender como 

a abordagem das partes interessadas contribui efetivamente para a GS, indo além do simples 

atendimento das diferentes demandas. Segundo Horisch et al. (2014), dentre essas 

contribuições, ressalta-se a consideração da própria natureza como um stakeholder, além dos 

seres humanos como elementos dinâmicos que analisam e interpretam as ações sobre a natureza. 
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2.2.1 Stakeholders e a gestão sustentável 

 

A relação entre stakeholders e GS representa tema atual, que gradativamente tem 

ganhado maior espaço e interesse entre pesquisadores e empresários, especialmente a partir das 

últimas décadas (Steurer et al., 2005). No ambiente acadêmico, pesquisas revelam a influência 

dos stakeholders frente à implementação de práticas ambientais  (Darnall et al., 2010; Ferrón 

Vilchez et al., 2017; González-Benito et al., 2011; Porter & Linde, 1995; Rodrigue et al., 2013). 

Há também estudos que indicam a existência de relação positiva entre a pressão desses atores 

e a adoção de práticas ambientais proativas pelas empresas (Darnall et al., 2010). Outras 

pesquisas revelam ainda a capacidade de stakeholders de influenciar o desenvolvimento de 

negócios (Daub & Ergenzinger, 2005). 

Apesar de não haver uma convergência nos resultados de pesquisa, o que se observa é 

a presença de diversos estudos que indicam a relação positiva entre stakeholders e GS, 

especialmente no que tange à dimensão ambiental. Complementarmente, verifica-se que a 

Teoria dos Stakeholders e a GS compartilham muitas ideias, possibilitando assim que esse 

modelo teórico seja propositadamente aplicado e estudado no contexto da GS (Hörisch et al., 

2014). 

Para Horisch et al. (2014), a Teoria dos Stakeholders e a GS encontram-se lado a  lado,  

pois reúnem ao mesmo tempo elementos descritivos, prescritivos e instrumentais, isto é, 

descrevem o que as empresas realmente fazem, sugerem alternativas para a resolução de 

problemas organizacionais e ainda contribuem com a criação de valor.  

No cenário corporativo, a interconexão entre stakeholders e GS pode ser notada a partir 

do momento em que há aumento na regulamentação governamental em torno das questões 

socioambientais, crescimento na busca por investimentos considerados socioambientalmente 

responsáveis e maior sensibilidade dos consumidores quanto ao posicionamento socioambiental 

das empresas das quais compram (Harrison & Freeman, 1999). As empresas, cada vez mais, 

são estimuladas ao posicionamento sustentável e essa orientação estratégica depende do 

relacionamento que mantém com suas partes interessadas, da forma como promovem o 

engajamento desses stakeholders no processo.  

Em consonância com as premissas da Teoria dos Stakeholders, Perrini e Tencati (2006) 

acreditam que a relação com as partes interessadas deve ser o princípio orientador do processo 

de tomada de decisão gerencial e a base da estratégia corporativa [sustentável]. Quando 

orientada para a sustentabilidade, a empresa tem consciência de suas responsabilidades e 
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compromissos para com os stakeholders, atuando de forma planejada e convergente nas três 

esferas – social, econômica e ambiental.  O objetivo é atingir o lucro a partir da busca pela 

sinergia e alcance de benefícios mútuos, tanto para os stakeholders, como para a organização. 

Ao mesmo tempo, quando os stakeholders estão alinhados à filosofia que envolve a GS, 

eles são capazes de contribuir efetivamente para o desenvolvimento da organização, a partir da 

perpetuação da cultura do diálogo, transformando o valor do acionista em valor do stakeholder 

(Daub & Ergenzinger, 2005). 

 

 

2.3 Valor, percepção de valor e valor para stakeholders 

 

Partindo-se da definição básica disposta no dicionário de palavras7, valor significa 

“qualidade que faz estimável alguém ou algo; importância de determinada coisa; preço; valia; 

legitimidade; validade; significado rigoroso de um termo” (p. 558). Dessas possibilidades de 

significado, depreende-se a amplitude de abrangência do termo, que pode envolver tanto 

aspectos objetivos e tangíveis (facilmente mensuráveis), como intangíveis e subjetivos (de 

difícil mensuração). Tasci (2016) elucida que valor significa coisas diferentes quando são 

definidas a partir de diferentes perspectivas. 

Dentro da perspectiva sociológica, Cohen e Ben-Ari (1993) apresentam uma tipologia 

de sistemas de valores composta por: valor absoluto (tipo 1), valores incompatíveis/não 

proporcionas (tipo 2) e valores compatíveis/proporcionais (tipo 3). O tipo 1 corresponde a um 

tipo de valor que não é negociável, não existindo padrão de avaliação que permita sua 

mensuração em relação a qualquer outra coisa, ou seja, é o valor absoluto. O tipo 2 representa 

a coexistência de uma pluralidade de valores que são negociáveis, pelo menos a princípio, mas 

que não podem ser avaliados conforme escala, pois não há regras que possibilitem tal avaliação, 

fazendo com que cada ator tenha que elaborar suas próprias soluções (opções difíceis). Por fim, 

o tipo 3 também envolve a coexistência de uma pluralidade de valores que são negociáveis, mas 

que podem ser escaláveis em situações de incompatibilidade, uma vez que existe um padrão 

geral de avaliação. Nesse último caso, por exemplo, há a opção de escolha para a alternativa 

que apresenta maior benefício, de acordo com o padrão de avaliação geral existente (Cohen & 

Ben-Ari, 1993).  

                                                
7 Ferreira, A. B. H. (1993). Minidicionário da língua portuguesa (3a ed.). Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 



45 
 

De maneira geral, o sistema de valores pode ser orientado para um único valor ou para 

uma pluralidade de valores, sendo a determinação de um único valor a preocupação central de 

parte dos teólogos e filósofos da moral tradicional (Cohen & Ben-Ari, 1993). No campo 

sociológico, o valor é discutido em termos abstratos, sendo sua racionalização ligada a escolhas 

racionais que um determinado ator pode fazer, considerando a totalidade de seus valores (os 

que são negociáveis).  

No campo organizacional, apesar da popularidade do termo, há uma falta de consenso 

em torno da ideia de valor (Meglino & Ravlin, 1998). De maneira geral, valor tem sido 

associado a questões que envolvem necessidades, interesses, tipos de personalidade, 

motivações, atitudes, objetivos, dentre outros, mas podem ser ainda definidos a partir de duas 

perspectivas, valor relacionado a um objeto e valor possuído por uma pessoa (Meglino & 

Ravlin, 1998). De acordo com Meglino e Ravlin (1998), a primeira perspectiva considera o 

valor que os indivíduos atribuem a um objeto ou resultado, os quais adquirem valor a partir da 

relação instrumental que mantém com outros objetos e resultados. Já a segunda perspectiva leva 

em conta o valor usado para descrever pessoas em oposição a objetos, o que representam 

estados de existência autossuficientes que uma pessoa busca alcançar (Meglino & Ravlin, 1998) 

Sob essas duas perspectivas (valor relacionado a um objeto e valor de uma pessoa), 

entende-se que a ideia de valor se apresenta de maneira mais complexa e estável quando 

comparada a constructos como atitudes, objetivos, interesses e motivações por exemplo, os 

quais também são associados a valor. Sobre esse aspecto, Meglino e Ravlin (1998) explicam 

que os valores são relativamente permanentes, podendo ser alterados apenas sob certas 

condições, e afetam percepções e comportamentos, com implicações nas interações sociais. Já 

as atitudes, objetivos, interesses e motivações, por exemplo, podem mudar com frequência. 

Outra perspectiva conceitual de valor no âmbito organizacional trabalha a ideia de que 

valor pode ser entendido como uma experiência de preferência relativista interativa, em que 

pessoas julgam as ações corporativas (considerando boas ou ruins, positivas ou negativas, 

favoráveis ou desfavoráveis), conforme sua preferência, a partir de uma interação que realizam 

com uma determinada empresa (o valor é criado quando uma companhia e uma parte 

interessada se unem em torno de um objetivo em comum), considerando diferentes aspectos e 

de maneira relativa (cada indivíduo avalia de maneira diferente, trazendo o componente 

relativista) (Holbrook, 2006).  

Ainda no campo organizacional, tem-se que o valor transita entre as ideias de 

tangibilidade e intangibilidade. Considerando Tasci (2016) que apresenta a possibilidade de 

diferentes significados de valor a partir de diferentes perspectivas, para cada área funcional 
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corporativa ou, mais especificamente, para cada grupo de stakeholders, o conceito de valor 

pode envolver diferentes elementos.  

Para o marketing, por exemplo, valor está relacionado a percepção, atitude e intenção 

por parte dos consumidores, convergindo na construção de duas ideias principais: valor de 

marca e valor percebido pelo consumidor (Tasci, 2016). Valor de marca representa o valor que 

a marca adiciona a um produto (Yoo & Donthu, 2001), um ativo intangível que envolve valor 

psicológico e financeiro para a empresa (Kotler & Keller, 2006). Sendo assim, valor de marca 

pode significar valor para diferentes stakeholders organizacionais como acionistas, executivos, 

funcionários, etc. Já o valor percebido pelo consumidor pode ser simplificadamente 

compreendido como a relação entre custo e benefício percebido com relação ao produto ou 

serviço por ele adquirido (Tasci, 2016), ou seja, o trade-off entre os benefícios recebidos e os 

sacrifícios dispendidos (Boksberger & Melsen, 2011). 

Na área financeira, por sua vez, o valor está relacionado à mensuração, podendo ser 

representado pelo valor de mercado ou valor contábil de uma companhia, pelo preço de 

produtos/serviços/insumos/força de trabalho, montante de capital, etc. Como já mencionado 

anteriormente, também pela vertente financeira, a ideia de valor pode representar significados 

diferentes para os stakeholders. Na visão dos shareholders, por exemplo, o valor pode significar 

ganhos futuros esperados pelos acionistas (Artikis & Alexopoulos, 2016), uma vez que possuem 

interesses financeiros no negócio, atrelados à maximização do retorno. Já para executivos, o 

valor pode estar atrelado a resultados financeiros organizacionais de curto prazo, já que suas 

bonificações, muitas vezes, são condicionadas a tais resultados (Artikis & Alexopoulos, 2016). 

No caso de consumidores, o valor percebido carrega o impacto dos preços pagos ou mesmo a 

disposição em pagar determinada quantia por um produto ou serviço, a partir  da percepção dos 

benefícios oferecidos ( Zeithaml, 19888, apud Boksberger & Melsen, 2011).  

Como visto, o valor pode sugerir diferentes representações para cada grupo de 

stakeholder, considerando a relação que mantém com o negócio. Para Peloza e Shang (2011), 

o valor do stakeholder é implicitamente assumido, mas sem mensuração explícita, tendendo à 

criação de valor orientada para os outros. Por mais que o valor se refira a valia (quantia 

mensurável) ou a um julgamento que considera preferências, ele acaba por influenciar em 

comportamentos sociais (Boksberger & Melsen, 2011). 

O valor percebido pode ser definido assim como uma relação ou trade-off entre os 

benefícios totais recebidos e os sacrifícios totais (Patterson & Spreng, 1997), sendo os 

                                                
8 Zeithaml, V.A. (1988). Consumer perceptions of price, quality and value: a means-end model and synthesis of 
evidence. Journal of Marketing. 52 (3), 2-22. 
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sacrifícios monetários ou não monetários. Elementos como confiança e relacionamento 

possuem relação com a ideia de valor percebido no universo dos consumidores, assim como 

inovação, acesso a mercados e informações podem contribuir nesse sentido (Ritter & Walter, 

2016). 

Há criação de valor quando os benefício excedem o custo, produzindo benefício 

excedente (Figge & Schaltegger, 2000). Assim, a ideia de criação de valor pode ser relacionada 

com o crescimento do valor percebido para stakeholders, sendo reconhecida como importante 

característica na geração de vantagem competitiva para as organizações (Parasuraman, 1997; 

Porter & Kramer, 2006). 

Contudo, a criação de valor nem sempre está diretamente relacionada à captura de valor. 

Segundo Bowman e Ambrosini (2000), uma fonte que cria um valor pode ou não ser capaz de 

capturar ou reter esse valor no longo prazo, o que faz com que a criação e a captura de valor 

sejam entendidos como processos distintos, transitando entre os nível micro (indivíduo ou 

grupo) e macro (organizações). 

Dessa forma, a criação de valor para stakeholders deve considerar o valor incorporado 

pela própria relação entre as partes interessadas e a organização. Trata-se de processo amplo e 

integrado, que busca atender de diversas maneiras as expectativas dos stakeholders. Conforme 

defende Freeman et al. (2004), a criação de valor para stakeholders deve resultar em benefícios 

mútuos para as partes interessadas e para o negócio, e não apenas em retornos financeiros. 

Parmar et al. (2010) reforçam que a proposta de um negócio deve envolver a criação de valor 

para os stakeholders, sem desconsiderar a importância da economia de mercado, mas 

entendendo que a gestão de um negócio passa diretamente por um conjunto de relacionamentos 

das partes interessadas que definem esse negócio. 

O processo de criação de valor centrado nas partes interessadas pode ser entendido 

também sob o ponto de vista de algumas premissas que envolvem desde a existência de 

atividades relacionadas à criação e destruição de valor e a necessidade de alinhamento de 

interesses entre os stakeholders, até interação entre seus propósitos e distribuição do valor 

criado (Mitchell, Van Buren, Greenwood, & Freeman, 2015).  Mitchell et al. (2015) consideram 

essas características como etapas do processo de criação de valor (atividade, alinhamento, 

interação e reciprocidade), o qual envolve compartilhamento de riscos e responsabilidades. 

Nesse contexto, emerge a ideia de propósito no universo organizacional (Freeman, 

2010; Freeman et al., 2007; Mitchell et al., 2015). Dentro de seu segmento de atuação, de 

maneira geral, as empresas objetivam o lucro, o retorno para os acionistas, a sua continuidade 

no longo prazo. Mas a razão de existência de um negócio pode estar alicerçada em um propósito 
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que vai além das bases econômicas, propiciando oportunidades adicionais de criação de valor, 

os quais não se restringem apenas ao valor para o acionista (Mitchell et al., 2015). Para Freeman 

(2010), a união em torno de uma grande ideia, ou propósito comum, permite que grandes coisas 

possam acontecer nas organizações, fortalecendo a mentalidade de criação de valor conjunta. 

Pensar a criação de valor para os stakeholders envolve a compreensão de como se dá a 

gestão desses atores organizacionais, o que vai muito além das possibilidades de compensação 

entre as partes. Nesse cenário, deve-se considerar que os stakeholders são pessoas e que, 

portanto, os negócios estão situados no universo da humanidade. Além disso, os interesses 

desses públicos são multifacetados e conectados entre si, pois nenhum stakeholder caminha 

sozinho no processo de criação de valor (Freeman, 2010).  

Dessa forma, a criação de valor e o trade-off entre demandas de diferentes stakeholders, 

acabam por se contrapor no âmbito da gestão de stakeholders. Não há como entregar o melhor 

produto ou serviço para o clientes, sem considerar as necessidades de colaboradores que são os 

responsáveis por essa entrega. Assim como também não se pode garantir o retorno para 

acionistas, se produtos e serviços não forem percebidos com a qualidade desejada/esperada 

pelos consumidores.  

Nessa linha, Tantalo e Priem (2016) introduzem a perspectiva de sinergia dos 

stakeholders em que a alta gestão pode aumentar a utilidade e o valor para diversos grupos 

desses públicos de interesse de forma simultânea, ao invés de simplesmente definir prioridades 

e fazer escolhas entre diferentes interesses concorrentes (Tantalo & Priem, 2016). Essa sinergia 

pode ser ilustrada pela ideia de convergência de interesses dentre os diversos stakeholders, de 

forma a buscar o crescimento conjunto e o desenvolvimento da organização. 

 

 

2.3.1 Percepção de valor e gestão sustentável 

 
Diante do cenário global, a sustentabilidade figura hoje como desafio que, apesar de 

complexo, possui caráter emergente e multidimensional. Nesse sentido, certas organizações já 

se posicionam frente a esse desafio e estão agindo conforme a premissa de que a estratégia 

sustentável não é somente a decisão certa, mas a decisão inteligente a ser tomada (Smith, 2003). 

Para Horisch et al. (2014), a criação de valor para os stakeholders e a gestão com foco na 

sustentabilidade devem andar juntas, ou seja, questões socioambientais devem ser vinculadas 

ao core business da empresa.  
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Com a proposta de um modelo de quadrantes, Hart e Milstein (2003) discorrem sobre o 

conjunto de direcionadores que auxiliam as empresas na criação de valor sustentável (Figura 

4). Segundo o modelo, as empresas precisam atuar em cada um dos quatro quadrantes para 

conquistar a criação de valor, incluindo ações para minimizar a poluição e o nível de consumo 

de materiais, postura transparente e capacidade de resposta, novas tecnologias que ajudem a 

diminuir a pegada de carbono do planeta, e o atendimento das demandas de grupos sociais que 

se encontram na base da pirâmide, a fim de criar e distribuir riqueza, com inclusão (Hart & 

Milstein, 2003). 

 

Figura 4 - Quadro modelo de valor sustentável. 

 
Fonte: adaptado de Hart e Milstein (2003). 

 

De maneira geral, a criação de valor sustentável implica em ações internas e externas, 

com foco tanto no curto como no longo prazo, integradas à estratégia organizacional (Figura 

4). A convergência entre os direcionadores da sustentabilidade (como a redução da pegada de 

carbono, redução de resíduos, distribuição justa, diminuição da pobreza e transparência) e a 

estratégia corporativa (que envolve dentre outros aspectos o uso de tecnologia limpa,  foco em 

uma visão sustentável, a minimização da poluição, etc.) promove a criação de valor sustentável 

para o negócio (Evans et al., 2017; Hart & Milstein, 2003).  

A criação de valor para os stakeholders com base na sustentabilidade significa muito 

mais do que apenas o valor para a empresa. Trata-se de ações que promovem melhorias para 
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cada stakeholder, com resultados não necessariamente monetários. Consideradas em conjunto, 

essas estratégias reúnem potencial para atuar na melhoria da reputação e legitimidade das 

corporações, acelerar a inovação, reduzir riscos e custos, e possibilitar crescimento consistente 

(Hart & Milstein, 2003). Essas potencialidades, de maneira geral, podem representar também 

valor para diferentes stakeholders. Freeman et al. (2007) reafirmam essa ideia, enfatizando que 

a criação de valor ideal para uma organização só é possível quando há criação de valor 

agregado, envolvendo todas as partes interessadas no negócio. 

Um nova ideia de criação de valor que pode ser relacionada ao conceito de 

sustentabilidade foi desenvolvida por Porter e Kramer em 2011 e, desde então, tem se destacado 

no ambiente corporativo. Trata-se da criação de valor compartilhado (CVC), conceito que se 

baseia na ideia de que as companhias precisam trabalhar de forma conjunta os aspectos 

relacionados aos negócios e à sociedade. A proposta da CVC atrela a criação de valor 

econômico simultaneamente à criação de valor para a sociedade, conforme desafios e 

necessidades cotidianas (Porter & Kramer, 2011). Por propor atenção às demandas de toda a 

sociedade, essa nova proposta de criação de valor também pode ser relacionada aos princípios 

presentes na Teoria dos Stakeholders, além da GS, visto que também reúne ideias que 

interconectam as vertentes social, econômica e ambiental.  

Contudo, apesar da popularidade do conceito, estudos recentes questionam alguns 

aspectos relacionados à CVC enquanto estrutura teórica, como falta de originalidade, tendência 

a simplificação excessiva diante da complexidade da relação empresa/sociedade/indivíduo, e 

ingenuidade de suposições (Crane, Palazzo, Spence, & Matten, 2014), além da não 

homogeneidade em termos de percepção e resultados em diferentes contextos regionais e 

discordância com relação à abordagem centrada na empresa (Voltan, Hervieux, & Mills, 2017) 

Ainda assim, é importante mencionar que, nessa abordagem holística de valor 

compartilhado, o foco se concentra na produtividade da cadeia de valor, considerando questões-

chave ligadas à sustentabilidade, como o uso de energia e demais recursos, logística, 

produtividade dos funcionários e localização do negócio, dentre outras. De maneira geral, o 

objetivo da CVC é direcionar as empresas a irem além das ações de responsabilidade social, 

buscando o tipo certo de lucro, aquele que cria benefícios sociais e não os diminui, isto é, obter 

a criação de valor econômico por meio da criação de valor social (Porter & Kramer, 2011). 
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2.4 Síntese conceitual 

 

Como pôde ser visto, os temas GS, stakeholders e percepção de valor apresentam 

diversas conexões e há estudos que discutem tal relacionamento, pelo menos entre dois desses 

tópicos. Trata-se de questão recente que ainda oferece espaço para inúmeras pesquisas, 

especialmente empíricas, que possam contribuir para a tangibilização dessa relação. 

Teoricamente, stakeholders, como partes interessadas no negócio, pressionam ou 

mesmo direcionam organizações para o posicionamento estratégico sustentável. Por sua vez, a 

GS atende à demanda de stakeholders, promove a sustentabilidade do negócio e sua 

consequente perpetuidade, podendo gerar assim a criação de valor e sua percepção para 

stakeholders. Na prática, essas relações ainda não são facilmente visualizadas, no que se 

pretende avançar com o presente estudo, seguindo-se com a seguinte proposição de pesquisa: 

 

P1: Stakeholders-chave percebem a GS da empresa por meio da associação de 

diferentes aspectos. 

 

Dessa forma, a investigação acerca da percepção de valor da GS para os stakeholders 

se inicia com a inter-relação entre os temas no campo teórico e o maior entendimento sobre sua 

aplicação no âmbito das organizações. Sabe-se que a GS tem ganhado cada vez mais espaço no 

universo das corporações (Adams, 2006) como forma de resposta às demandas institucionais 

(Delmas & Toffel, 2004), de consumo sustentável (Yenipazarli, 2015), ou da sociedade de 

maneira geral (Daub & Ergenzinger, 2005). Sabe-se também que, apesar dessa maior 

expressividade do tema nos dias atuais, ainda existem diversos questionamento e dúvidas no 

ambiente corporativo quanto aos investimentos em iniciativas de GS e seu retorno, o que se 

materializa no conceito de trade-off entre as dimensões ambiental, social e econômica (Bansal, 

2002; Porter & Linde, 1995). 

Nesse cenário, a figura dos stakeholders aparece como central, especialmente porque 

eles são partes interessadas e essenciais em um negócio, com capacidade para afetar e ainda ser 

afetados pela organização (Figge & Schaltegger, 2000; Freeman, 1984; Friedman & Miles, 

2002). São os stakeholders os atores que podem incentivar e apoiar ou mesmo criticar e até 

rejeitar iniciativas relacionadas a GS, conforme o valor ou ausência de valor que nelas 

percebem. Mais especificamente, a atenção em relação aos stakeholders-chave se torna 

fundamental, uma vez que possuem maior impacto no futuro do negócio (Kenny, 2013). 
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Como consequência, a investigação da percepção de valor da GS foi estruturada junto 

aos stakeholders, tendo como objeto de estudo uma empresa, cuja estratégia organizacional está 

direcionada à GS. A definição da empresa para participar da presente pesquisa foi feita com 

base em dois critérios principais, os quais mantém alinhamento com a proposta de trabalho em 

torno do tema da GS: (1) a companhia deve integrar a carteira do Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE) da B3 (a Bolsa de Valores oficial do Brasil) por, pelo menos, cinco anos 

seguidos, e (2) ser signatária da Rede Brasil do Pacto Global.  

O ISE reúne as companhias de capital aberto brasileiras com as melhores práticas em 

gestão empresarial, alinhadas estrategicamente à sustentabilidade (BM&FBOVESPA, 2017). 

Por sua vez, o Pacto Global representa iniciativa voluntária lançada pela ONU com o objetivo 

de direcionar a promoção do crescimento sustentável e da cidadania, a partir do 

comprometimento de lideranças empresariais (Pacto Global - Rede Brasil, 2013), ou seja, 

organizações signatárias assumem voluntariamente o compromisso com a GS. 

A partir dos critérios relacionados e da existência de contato prévio com representantes 

das organizações, as empresas pré-selecionadas como objeto de estudo foram: CPFL Energia 

(empresa do setor energético brasileiro), Natura (empresa brasileira do setor de cosméticos) e 

Itaú (maior banco privado do país). A primeira empresa convidada foi a CPFL Energia, dado o 

contato prévio da orientadora deste trabalho com a respectiva empresa em virtude da realização 

de outras atividades acadêmicas em parceria com a organização. Como já houve o aceite da 

CPFL Energia, não foi necessário convidar as demais empresas pré-selecionadas para participar 

do estudo. 

Assim, como forma de alcançar os objetivos proposto na presente pesquisa e 

considerando-se a participação da CPFL Energia como empresa objeto de estudo, o trabalho foi 

conduzido a partir de etapa exploratória qualitativa, seguida de etapa descritiva quantitativa, 

como será detalhado no item 3 Método.  
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3 MÉTODO 

 

 A seguir são apresentados os aspectos metodológicos da pesquisa, incluindo 

modelo de pesquisa e matriz de amarração metodológica. 

 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

O presente estudo pode ser classificado como exploratório e descritivo, empregando 

métodos qualitativo e quantitativo. Trata-se de uma abordagem de métodos mistos, com 

estratégia de estudo de caso, uma vez que se adotou empresa como objeto de estudo.  

A caracterização do trabalho como exploratório se refere à busca pelo entendimento 

geral dos temas relacionados, bem como à pesquisa por literatura que tenha trabalhado com 

problemas próximos, a fim de que se possa alicerçar as proposições e hipóteses de estudo. 

Conforme explicam Hair, Jr. et al. (2005), a pesquisa exploratória é indicada quando há poucas 

informações sobre o tema, sendo orientada para descobertas, ajudando a desenvolver uma 

melhor compreensão sobre o que se pretende estudar. 

Além disso, por meio do presente estudo, procura-se descrever as especificidades do 

fenômeno abordado, no caso, a percepção de valor da GS para os stakeholders-chave. Assim, a 

pesquisa descritiva também é indicada para este trabalho, por possibilitar o delineamento de 

determinadas situações, a partir da mensuração de eventos (Hair, Jr., Babin, Money, & 

Samouel, 2005), atividades que fazem parte deste projeto. 

Dessa maneira, para a condução da investigação proposta, a estratégia de estudo de caso 

assume importante função dentro da abordagem de métodos mistos, uma vez que o 

desenvolvimento do trabalho em uma empresa específica ajuda a ilustrar determinados tópicos 

que se pretende analisar, de maneira descritiva (Yin, 2010). Método de pesquisa comum na 

Administração, o estudo de caso representa investigação empírica que objetiva “investigar um 

fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real” (Yin, 2010, p. 39). 

Portanto, na presente pesquisa, o estudo de caso se torna parte de um estudo mais amplo, com 

abordagem de métodos mistos. 

Em linhas gerais, a pesquisa exploratória descritiva proposta neste projeto auxilia tanto 

no conhecimento do nível dos estudos acadêmicos sobre a percepção de valor da GS para 
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stakeholders, como também na melhor compreensão desse valor a partir da identificação das 

variáveis da GS que representam a percepção e seu tratamento estatístico.  

Assim, a interação de técnicas qualitativas e quantitativas, permite que o 

desenvolvimento da pesquisa empírica seja executado de maneira mais completa, fornecendo 

melhores possibilidades analíticas sobre o tema. Conforme argumentam Venkatesh et al. 

(2013), a pesquisa de métodos mistos pode oferecer uma visão maior sobre um fenômeno, o 

que individualmente cada método poderia não conseguir oferecer. 

Por fim, considerando-se os métodos empregados, o trabalho engloba coleta de dados 

qualitativos a partir da realização de grupos focais, levantamento quantitativo por meio de 

aplicação de survey online e utilização de ferramentas de análise qualitativa e quantitativa para 

a condução dos resultados, conforme detalhamento nos tópicos 3.3 e 3.4. 

 

 

3.2 Estrutura da pesquisa 

 

O modelo de pesquisa, de acordo com as fases qualitativa e quantitativa (estudo de 

métodos mistos), pode ser resumido como apresentado na Figura 5. 

 

Figura 5 - Modelo da pesquisa de acordo com as fases qualitativa e quantitativa. 

 
Fonte: elaborada pela autora. 
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Inicialmente, o trabalho envolve pesquisa bibliográfica, realizada a partir de revisão de 

literatura, com o objetivo de se obter visão geral sobre o estado da arte no tema proposto, bem 

como sistematizar tal conhecimento e, principalmente, oferecer suporte teórico às proposições 

e hipóteses. Segundo Hart (1998), a revisão de literatura tem como objetivo principal apresentar 

as estruturas centrais de um tema, a fim de identificar sua evolução positiva, bem como as 

lacunas da pesquisa sobre o respectivo assunto.  Lage Junior e Godinho Filho (2010) destacam 

que a revisão representa método usual de investigar um determinado tópico de pesquisa por 

meio de abordagens completamente diferentes. 

Neste estudo, a revisão foi efetivada entre os meses de julho e setembro de 2017, a partir 

da busca pelas palavras-chave “sustainable management” ou “environmental management”, 

somadas a “value” ou “added value” e “stakeholder”, abrangendo os últimos 20 anos. O 

levantamento bibliográfico foi realizado nos periódicos vinculados às bases de dados Scopus e 

Web of Science, por serem bases com significativo grau de relevância e conhecimento junto ao 

meio acadêmico. Dentre os principais resultados, destaca-se que não foram encontrados 

trabalhos acadêmicos cujo objetivo principal tenha sido o estudo da percepção de valor da GS 

para diferentes stakeholders, ou mesmo para stakeholders-chave. Em quase a totalidade das 

publicações revisadas, o respectivo tema aparece em discussões sobre aspectos como influência 

dos stakeholders na GS, pressão das partes interessadas para que as empresas adotem práticas 

e estratégias sustentáveis, ou ainda, a relação entre a GS e o desempenho das companhias. 

Quando havia algum tipo de referência à ideia de valor, ela estava relacionada a um único grupo 

de stakeholder, por exemplo shareholders (Yusoff, Lehman, & Mohd Nasir, 2006). Um aspecto 

relevante encontrado a partir da revisão foi que, apesar do levantamento englobar 20 anos, não 

havia artigos anteriores a 2005, revelando que o tópico de estudo proposto é recente e oferece 

amplas possibilidades de pesquisa. 

Posteriormente à revisão, dentre as etapas iniciais desta pesquisa, foi realizada ainda a 

identificação dos stakeholders-chave da CPFL Energia (como descrito no item 4.1), atividade 

que também representa um dos objetivos específicos, uma vez que alicerça o desenvolvimento 

das fases seguintes e o atingimento de outros objetivos específicos, bem como do objetivo geral 

da pesquisa. Sua execução envolveu levantamento de dados secundários por meio de 

bibliografia específica sobre stakeholders e, principalmente, análise dos documentos gerenciais 

divulgados pela empresa. Entrevista semiestruturada foi realizada com representantes da 

companhia, a fim de adequar as informações quanto à definição dos grupos de stakeholders-

chave a serem trabalhados no estudo. 
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Na sequência, o trabalho se desenvolve a partir da divisão em duas fases principais, 

sobre as quais são aplicadas técnicas qualitativa e quantitativa, utilizadas em diferentes 

momentos, conforme apresentado nos tópicos seguintes.  

 

 

3.3 Fase qualitativa – método 

 

As etapas iniciais da pesquisa foram estruturadas por meio de abordagem qualitativa, a 

fim de auxiliar tanto na identificação dos stakeholders-chave, como na definição das variáveis 

relacionadas à ideia de percepção de valor da GS para cada grupo. Dados qualitativos são 

importantes para descobertas, oferecendo informações que permitem maior compreensão sobre 

determinados aspectos e características (Hair, Jr. et al., 2005).  

Assim, o estudo propõe o levantamento de dados secundários sobre stakeholders-chave 

e variáveis da GS, a partir de pesquisa bibliográfica em publicações acadêmicas sobre tema, 

além de documentos oficialmente divulgados pela CPFL Energia, como o Relatório Anual 

(RA), Diretrizes de Governança Corporativa, Código de Ética, apresentações corporativas para 

públicos externos e informações dispostas no website da organização, dentre outros. Esse 

conteúdo teve como base a análise exploratória. 

Adicionalmente, dados primários qualitativos coletados por meio da realização de 

grupos focais com representantes de cada stakeholder-chave pré-definido complementam o 

trabalho, sendo importantes para a identificação de variáveis relacionadas à percepção de valor 

da GS. Os dados levantados a partir dos grupos focais são analisados com base em seu conteúdo, 

utilizando-se a ferramenta análise de conteúdo temática, conforme será apresentado adiante. 

 

 

3.3.1 Grupo focal com stakeholders-chave 

 

O grupo focal representa técnica exploratória dentre as mais utilizadas por 

pesquisadores (Hair, Jr., 2005). Trata-se de um processo de entrevista orientada para a 

descoberta, em que os participantes discutem sobre o tema que se deseja, a partir da condução 

de um moderador treinado. Os tópicos são planejados previamente e os participantes expõe sua 

opinião de forma espontânea, não estruturada, contribuindo para a obtenção de uma visão mais 

aprofundada sobre o problema de interesse (Malhotra, 2012). Por isso, a técnica se apresenta 
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adequada à investigação inicial em torno da identificação das variáveis de percepção de valor 

da GS. 

Para o presente estudo, a atividade foi realizada pela pesquisadora, com o apoio da 

respectiva orientadora na atividade de moderação dos grupos, contando ainda com o apoio da 

equipe da Diretoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade da CPFL na organização. Ao 

todo, foram realizados 6 grupos focais compostos por 6 a 12 pessoas em cada encontro, 

conforme previsto por Hair, Jr. et al. (2005) e Malhotra (2012) (Tabela 1). Ressalta-se que, 

durante a atividade, estiveram presentes nos grupos focais apenas as pessoas convidadas para 

compor o grupo de stakeholders participantes da pesquisa. Não houve a participação de 

representantes da equipe da Diretoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade da CPFL ou 

de qualquer outra área da empresa, a fim de não ocorrer interferência no resultado das 

discussões propostas. 

Os grupos focais foram realizados com os stakeholders-chave previamente definidos, 

sendo dois encontros com colaboradores (nível gerencial e não gerencial), dois com clientes 

(residenciais e B2B), um com fornecedores e um com diretores executivos. É importante 

justificar que a diretoria executiva não compõe grupo de stakeholder-chave para o presente 

estudo, mas foi considerada como importante fonte de dados apenas na etapa qualitativa, 

contribuindo para enriquecer o conteúdo levantado em torno das variáveis de percepção de 

valor da GS.  

 

Tabela 1 – Distribuição dos stakeholders-chave por grupo focal. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Outro público de interesse incluído na fase qualitativa da pesquisa a fim de agregar 

conteúdo às discussões foram associações setoriais, uma vez que essas instituições possuem 

significativa representatividade dentro do setor energético brasileiro. Assim, quatro associações 

setoriais de maior relevância para a CPFL Energia foram também consideradas apenas nessa 

etapa de coleta de dados. Entrevistas semiestruturas foram então conduzidas com os respectivos 

presidentes, por meio de ligação telefônica, sendo considerada a ferramenta de coleta alternativa 

Grupos Focais CPFL
Quantidade de 
participantes

Colaboradores (não gerenciais) 8
Colaboradores (gerenciais) 6
Fornecedores 13
Clientes (B2B) 7
Clientes (residenciais) 8
Diretoria executiva 9
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ao grupo focal mais apropriada ao caso, uma vez que não foi possível conciliar a agenda dos 

respectivos presidentes, dada sua localização em diferentes cidades do país. O conteúdo 

abordado nas entrevistas foi o mesmo discutido nos grupos focais, tanto em relação aos temas, 

como também à ordem em que foram tratados, a fim de permitir mesmo nível de análise de 

conteúdo. Em todos os casos, seguiu-se roteiro de perguntas abertas previamente validado pela 

equipe de pesquisa da FEA-RP e pela CPFL Energia (Apêndice 1). 

Os grupos focais e entrevistas semiestruturadas foram gravadas em áudio, mediante 

autorização dos participantes, para análise posterior. Os encontros presenciais foram ainda 

gravados em vídeo para a extração de possíveis informações adicionais, sendo o conteúdo 

armazenado unicamente pela pesquisadora, para utilização exclusiva no presente estudo. Aos 

participantes, foi garantida a confidencialidade das informações e opiniões manifestadas 

durante a atividade.  

A duração máxima de cada grupo focal foi de 1 hora e meia, conforme cronograma: 

 

x Colaboradores (de nível não gerencial) – 02/08/2018, às 10h, em Campinas; 

x Fornecedores – 02/08/2018, às 15h, em Campinas; 

x Colaboradores (de nível gerencial) – 03/08/2018 – às 15h, em Campinas; 

x Clientes (COCEN - residenciais, rurais, industriais, do comércio) - 09/08/2018, 

às 16h, em Ribeirão Preto; 

x Clientes (residenciais) – 05/09/2018, às 14h, em Ribeirão Preto; 

x Diretoria executiva – 21/09/2018, às 9h30, em Campinas. 

 

Todos os participantes foram convidados para compor o grupo de discussão, a fim de 

formar amostra heterogênea em relação a gênero (homens e mulheres), faixa etária, área/local 

de atuação e diferentes níveis hierárquicos (no caso dos colaboradores), segmentos (no caso de 

clientes), tamanho e ramos de atuação (no caso de fornecedores) e áreas funcionais da 

organização (no caso da diretoria executiva). O engajamento dos stakeholders convidados para 

a atividade contou com o auxílio das áreas de apoio da CPFL Energia que viabilizaram e 

contribuíram para a seleção e posterior convite.  

Destaca-se que houve a opção por dois grupos focais com colaboradores, pois entendeu-

se que a reunião de pessoas de níveis hierárquicos distantes poderia causar inibição quanto à 

exposição de ideias e opiniões. Já para os clientes, a decisão pela realização de grupo focal 

adicional ocorreu durante o próprio processo de levantamento de dados, após a realização do 
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grupo focal com clientes membros do Conselho de Consumidores da CPFL (COCEN), quando 

se identificou a ausência de representantes efetivamente residenciais no grupo, o que poderia 

prejudicar os resultados da pesquisa. Dessa maneira, optou-se pela realização de grupo focal 

adicional com clientes residenciais CPFL, atentando-se para a manutenção do grau de 

heterogeneidade da amostra (homens/mulheres, diferentes faixas etárias, diferentes graus de 

instrução, moradores de diferentes bairros de Ribeirão Preto, de diferentes faixas de renda e 

com diferentes perfis de consumo e moradia). 

No caso das entrevistas semiestruturadas com presidentes das associações do setor, a 

atividade foi feita pela pesquisadora, por telefone, com duração média de 25 minutos. Ao todo, 

participaram de entrevista semiestruturada quatro associações de maior relacionamento da 

CPFL Energia, conforme cronograma: 

 

x Instituto Acende Brasil – Sr. Claudio Sales, 26/09/2018, às 15h; 

x ABDIB – Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base – Sr. 

Venilton Tadini, 28/09/2018, às 15h; 

x ABRADEE – Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – Sr. 

Nelson Leite, 02/10/2018, às 14h30; 

x ABEEólica -  Associação Brasileira de Energia Eólica – Sra. Elbia Gannoum, 

08/10/2018, às 15h30. 

 

Os dados qualitativos obtidos por meio dos grupos focais foram analisados aplicando-

se a técnica de análise de conteúdo temática, com a identificação dos principais temas ligados 

à ideia de percepção de valor da GS. Essa ferramenta de análise busca a categorização dos temas 

abordados com maior frequência em documentos, entrevistas, etc., a fim de permitir a 

efetivação de análise temática (Bardin, 2002; Hair, Jr. et al., 2005). No presente estudo, a análise 

de conteúdo temática contribuiu para a identificação dos principais aspectos que os 

stakeholders-chave associaram à GS de maneira geral (as chamadas variáveis de percepção de 

valor da GS), bem como questões relevantes que foram evidenciadas dentro da estratégia de 

GS da CPFL Energia.  Dado o volume de dados, a análise de conteúdo foi realizada com o 

auxílio do software especializado em análise qualitativa de dados NVIVO 11 for Windows, 

organizando e agilizando o processo de investigação (Kaefer, Roper, & Sinha, 2015; Mozzato 

& Grzybovski, 2011). 
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As variáveis de percepção de valor da GS identificadas a partir da etapa qualitativa 

foram então a base para a elaboração do questionário aplicado em amostra estatisticamente 

significativa de stakeholders-chave da organização, permitindo a realização dos testes 

propostos na etapa quantitativa. 

 

 

3.4 Fase quantitativa - método 

 

Após a conclusão da etapa qualitativa, segue-se com aplicação da abordagem 

quantitativa, a qual envolve a aplicação de questionário online junto a amostra estatisticamente 

válida de stakeholders-chave da CPFL Energia. Hair, Jr. et al. (2005) explicam que, por 

envolverem diretamente números, os dados quantitativos se apresentam em formato que 

permite seu tratamento estatístico, sendo úteis para testes, mapeamento de tendências ou resumo 

de informações sobre várias características. 

Assim, nesta etapa, a técnica quantitativa busca descrever o fenômeno estudado, isto é, 

a percepção de valor da GS para os respectivos stakeholders-chave, do que se derivam as 

hipóteses de pesquisa propostas:  

 

H0: Os stakeholders-chave percebem valor na GS da empresa. 

H1: Os stakeholders-chave não percebem valor na GS da empresa. 

 

H0: Stakeholders-chave apresentam diferentes perfis quanto à percepção de valor da GS. 

H2: Stakeholders-chave não apresentam diferentes perfis quanto à percepção de valor da GS. 

 

 

3.4.1 Survey online 

 

A partir da identificação das variáveis de percepção de valor da GS para os stakeholders-

chave da CPFL Energia na etapa qualitativa, survey online foi aplicada a amostra 

estatisticamente significativa desses públicos de interesse da companhia.  

O questionário adotado foi composto por sentenças afirmativas avaliadas por cada 

respondente quanto ao grau de concordância ou discordância em relação a elas, considerando 

uma escala de 5 pontos (variando de “discordo totalmente” até “concordo totalmente” ou 
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seguindo a escala de “positivo”, “parcialmente positivo”, “indiferente”, “parcialmente 

negativo” e “negativo”). A escala utilizada foi a Likert, caracterizada por ser métrica (não 

comparativa), formada por dados intervalares e número ímpar de categorias (Malhotra, 2012). 

A pesquisa foi implementada com o auxílio do sistema de questionários LimeSurvey, 

disponibilizado gratuitamente pela FEA-RP/USP e as respostas foram anônimas. 

Inicialmente, foi realizado pré-teste da survey, com a aplicação do questionário online 

e a participação de 15 respondentes. A análise das respostas foi feita com o auxílio do software 

Statistical Package for the Social Science for Windows (SPSS), em que se identificou a 

adequação do questionário e respectivas afirmativas ao estudo. Ressalta-se que o único ajuste 

realizado no questionário foi a inclusão de duas afirmativas, a fim de complementar a 

investigação sobre a percepção de valor da GS pelos stakeholders. O questionário final foi 

aprovado pela equipe responsável pela pesquisa (FEA-RP e CPFL Energia) (Apêndice 2). 

A definição da amostra de respondentes da survey online segue critério de, pelo menos, 

cinco vezes o número de variáveis analisadas (Hair, Jr., Anderson, Tatham, & Black, 2005; 

Hair, Jr. et al., 2005; Malhotra, 2012), para que se possa proceder a Análise Fatorial (AF) 

proposta. Conforme questionário final, a amostra mínima necessária estabelecida para a 

aplicação da ferramenta estatística proposta foi de 120 respondentes por stakeholder-chave, 

uma vez que o número de variáveis escalares a serem consideradas no estudo é 249.   

Essa amostra mínima se aplica a colaboradores, clientes e fornecedores. Diretoria 

executiva e associações setoriais acabaram participando da fase quantitativa, mas as respectivas 

respostas não foram consideradas nas análises e conclusões, uma vez que esses grupos não 

foram definidos como stakeholders-chave para abordagem na presente pesquisa. Além disso, 

esses dois públicos de interesse da CPFL Energia não oferecem universo amostral disponível 

em relação à quantidade mínima de respondentes necessária para o estudo. 

A aplicação da pesquisa quantitativa foi iniciada em novembro/2018 com o envio do 

questionário por e-mail para os colaboradores da CPFL Energia, colaboradores de empresas 

controladas e coligadas, e membros da diretoria executiva. Nos meses de dezembro/2018 e 

janeiro/2019, o link da pesquisa foi também compartilhado com a base de clientes da empresa 

por meio da conta digital. No mesmo período, a pesquisa foi ainda enviada, por e-mail, para 

mailing de fornecedores considerados críticos e estratégicos para a companhia, além das 

                                                
9 Uma afirmação (variável escalar) específica que trata da contribuição da CPFL Energia para a modernização do 
Setor Elétrico Brasileiro (SEB) foi inserida no questionário, conforme alinhamento com a empresa, mas não foi 
considerada nas análises porque seu conteúdo não representa relação com as variáveis de percepção de valor da 
GS levantadas na etapa qualitativa deste estudo. 
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associações setoriais. A coleta foi encerrada em 19 de fevereiro de 2019, após atingimento da 

amostra necessária para os stakeholders-chave definidos previamente - colaboradores, clientes 

e fornecedores. 

Ressalta-se que a survey foi enviada para membros da diretoria executiva e associações 

setoriais apenas para que pudessem participar da atividade de priorização de temas/subtemas 

materiais, um trabalho complementar desenvolvido ainda para auxiliar a CPFL Energia. Mesmo 

como parte do questionário, essa atividade de priorização não integra as análises do presente 

trabalho, por não ter relação com os objetivos geral e específicos propostos. Assim, apenas para 

conhecimento, ao final deste trabalho (Apêndice 3), foi inserida tabela resumo da análise 

descritiva realizada para este fim. 

Os dados obtidos por meio da survey online foram analisados com o auxílio do software 

SPSS. Inicialmente, aplicou-se Análise Fatorial (AF), um método estatístico que permite 

analisar as correlações (inter-relações) entre quantidade significativa de variáveis 

(multivariado), de forma a simplificá-las, definindo conjuntos de dimensões, denominados 

fatores (Hair, Jr. et al., 2005; Malhotra, 2012). Dessa forma, com a redução do número de 

variáveis de percepção de valor da GS e sua descrição em um número menor de conceitos 

(fatores), buscou-se descrever a percepção de valor dos stakeholders-chave sobre as variáveis 

de GS. Além da aplicação da AF com os dados amostrais totais, considerando conjuntamente 

todos os stakeholders-chave, a ferramenta estatística foi utilizada também para cada grupo de 

parte interessada-chave de forma separada, possibilitando análises específicas quanto a 

correlação das variáveis da GS para cada grupo de stakeholder e sua percepção de valor. 

A análise dos dados quantitativos foi complementada por meio de Análise de Cluster 

(AC), com o objetivo de verificar as possibilidades de aglomerações dos respondentes em 

grupos relativamente homogêneos com relação a cada fator identificado na AF, bem como 

ampliar o conhecimento sobre possíveis perfis dentre os stakeholders-chave participantes da 

pesquisa. A AC representa técnica estatística de análise simplificada, baseada em algoritmos, 

os quais classificam objetos, variáveis ou casos em grupos (clusters), considerando a maior 

semelhança entre eles (Malhotra, 2012). De acordo com os dados utilizados na análise, os 

clusters são sugeridos pela própria ferramenta, com o auxílio do SPSS. 

Para finalizar o trabalho com os dados quantitativos, adotou-se então método não 

paramétrico de análise de variância, o Teste Kruskal-Wallis, um teste equivalente à ANOVA, 

mas direcionado para três ou mais amostras independentes, cuja distribuição não é normal e 

nem homogênea (Stevenson, 2001). Esse teste foi realizado também com a ajuda do SPSS, a 

fim de compreender as diferenças na percepção de valor da GS, levando-se em conta diferentes 
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características dos stakeholders e possíveis perfis. Com essa análise, buscou-se identificar a 

existência de diferentes perfis de pessoas dentro de um mesmo grupo de stakeholders, levando-

se em conta a percepção de valor da GS. O Teste Kruskal-Wallis representa uma alternativa à 

Análise de Variância (ANOVA), sendo empregado no presente estudo, uma vez que os pré-

requisitos para a ANOVA não foram atingidos (não há igualdade de variâncias e as variáveis 

não seguem distribuição normal, conforme apresentado no item 4.3.1).  

 

 

3.5 Proposição de modelo de gestão 

 

Após as análises qualitativas e quantitativas previstas, seguiu-se com o desenvolvimento 

de um Modelo de Gestão dos Stakeholders quanto ao valor da GS, com o objetivo de auxiliar a 

empresa objeto de estudo na gestão e maior engajamento de seus stakeholders-chave com 

relação às iniciativas de GS. Trata-se de um modelo com aplicação prática que também procura 

contribuir com o avanço nas discussões teóricas sobre o tema, uma vez que se apresenta como 

ferramenta de gestão a ser validada em diferentes organizações e segmentos.  

De maneira geral, espera-se que o modelo proposto possa ser aplicado em diferentes 

organizações, ajudando no planejamento mais eficiente de estratégias organizacionais para a 

sustentabilidade, assim como na alocação otimizada de recursos ligados ao tema, além de 

promover maior incentivo para posicionamento proativo na direção de uma GS.  

 

 

3.6 Etapas da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada de acordo com nove etapas propostas (Figura 7): 

x revisão de literatura e levantamento bibliográfico complementar – a revisão 

representa importante ferramenta, auxiliando na identificação do estado da arte sobre o tema e 

principais lacunas de pesquisa; 

x apresentação do projeto e convite à CPFL Energia para participação da pesquisa, 

seguida de definição dos stakeholders-chave da organização – a apresentação do projeto foi 

feita a partir do envio de documento com a proposta de trabalho, seguida por reunião com 

equipe de sustentabilidade da empresa. Após a confirmação do aceite para participação do 
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estudo, foram analisados os principais documentos divulgados pela empresa, assim como 

documentos internos disponibilizados pela própria organização, para identificação de seus 

stakeholders-chave; o cruzamento das informações levantadas com a literatura sobre 

stakeholders, permitiu a identificação dos stakeholders-chave, posteriormente ajustados, de 

acordo com a viabilidade da pesquisa e alinhamento com a empresa;   

x identificação das variáveis de percepção de valor da GS para os stakeholders-

chave – a partir da definição dos principais públicos de interesse, grupos focais foram realizados 

com representantes desses stakeholders, com o objetivo de identificar as variáveis de percepção 

de valor da GS, para posterior aplicação de pesquisa quantitativa; 

x elaboração de questionário – após a identificação das variáveis de percepção de 

valor da GS para os stakeholders-chave, foi elaborado questionário para aplicação junto a um 

grupo maior desses stakeholders da CPFL Energia; o levantamento de dados quantitativos 

permitiu a utilização das ferramentas estatísticas propostas; 

x aplicação da survey – foi feito o levantamento de dados primários quantitativos 

com maior número de stakeholders-chave da CPFL Energia e posterior tratamento dos mesmos 

para a aplicação das ferramentas estatísticas propostas; 

x validação / aplicação das ferramentas estatísticas – após a validação dos dados, 

foi realizada AF, a fim de se obter número reduzido de fatores que se relacionam à percepção 

de valor da GS, possibilitando diversas análises estatísticas subsequentes; a AC ajudou no 

agrupamento de respondentes com características semelhantes em relação aos fatores de 

percepção de valor da GS gerados na AF;  o Teste Kruskal-Wallis permitiu identificar a 

existência de diferentes perfis em relação à percepção de valor da GS dentro de cada grupo de 

stakeholders; 

x discussão dos resultados – após a aplicação das ferramentas estatísticas 

propostas, seguiu-se com a discussão dos resultados, a partir dos “achados” da pesquisa e do 

referencial teórico apresentado; 

x desenvolvimento de Modelo de Gestão dos Stakeholders quanto à percepção de 

valor da GS – desenvolvimento de modelo de gestão que propõe ajudar a empresa no 

gerenciamento de seus stakeholders, considerando os diferentes perfis identificados em relação 

à percepção de valor da GS; 

x conclusões e considerações finais – fechamento do estudo proposto, com as 

conclusões obtidas a partir das análises qualitativa e quantitativa, bem como apresentação das 

limitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras. 
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Figura 6 - Etapas da pesquisa. 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

 

3.7 Matriz de amarração metodológica 

 

A matriz de amarração metodológica representa a visualização sistemática da pesquisa, 

possibilitando o exame da estruturação do projeto, seu desenvolvimento e coerência, 

favorecendo inclusive a avaliação de terceiros. Como um instrumento de análise, foi proposta 

por Mazzon10 e objetiva apresentar a aderência e compatibilidade entre o modelo de pesquisa, 

seus objetivos, hipóteses levantadas e técnicas de análise utilizadas, permitindo a avaliação 

quanto à qualidade do estudo (Telles, 2001). Conforme recomendação de Telles (2001), a 

matriz de amarração é importante instrumento de suporte à pesquisa na área de Ciências 

Humanas, principalmente nos estudos em Administração. Dessa maneira, apresenta-se a matriz 

de amarração da presente pesquisa (Figura 10). 

 

 
 

 
 
 

                                                
10 Mazzon, J. A. (1981). Análise do programa de alimentação do trabalhador sob o conceito de marketing 
social. Tese de Doutorado, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, SP, Brasil. 
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Figura 7 - Matriz de amarração metodológica da presente pesquisa. 

 
Fonte: adaptado de Telles (2001). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 
4.1 A CPFL Energia 

 

Com mais de 100 anos de existência, a CPFL energia é a empresa que representa a 

sociedade holding do grupo CPFL, considerada a maior empresa privada do setor elétrico 

brasileiro, com atuação desde a geração até a distribuição de energia elétrica11. Possui mais de 

9 milhões de clientes, quase 13 mil colaboradores (levando-se em conta os funcionários da 

empresa adquirida RGE Sul) e cerca de 4500 fornecedores (CPFL, 2016). A organização tem 

ações listadas na B312 no segmento especial denominado Novo Mercado, para empresas com 

nível máximo em governança corporativa. 

A estrutura societária atual da CPFL Energia está dividida entre a corporação chinesa 

State Grid Corporation of China (94,75%) e ações de negociação livre no mercado (5,25% free 

float) 13. Sua área de atuação envolve os estados de São Paulo e Rio Grande Sul no segmento 

de distribuição de energia, além de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, 

Tocantins, Goiás, Ceará, Rio Grande Norte e Paraíba na geração de energia (incluindo fontes 

renováveis). Nos segmentos de comercialização e prestação de serviços para o setor elétrico, a 

atuação se estende a todo o território nacional (CPFL, 2016). 

Além de possuir os requisitos necessários definidos previamente neste estudo 

(participação de pelo menos 5 anos na carteira do ISE e membro do Pacto Global da ONU), a 

CPFL Energia também faz parte do Índice de Carbono Eficiente (ICO2) da B3 e possui gestão 

estratégica voltada à sustentabilidade, o que pode ser verificado, a partir da análise de 

documentos divulgados pela organização, bem como de seu website.  

O tema da sustentabilidade está presente na missão, visão e princípios da organização, 

assim como também em diversos projetos, normas, políticas e direcionamentos internos 

(Política de Investimento Social e Política de Sustentabilidade, por exemplo)14. Como forma de 

integrar a sustentabilidade a seu planejamento estratégico, em 2014, a CPFL Energia lançou 

                                                
11 https://www.cpfl.com.br/institucional/governanca-corporativa/diretrizes/pt-br/estrutura-corporativa/Paginas 
/default.aspx  
12 B3 – trata-se da antiga BM&FBOVESPA. É uma das principais empresas de infraestrutura de mercado 
financeiro no mundo, com atuação em ambiente de bolsa e de balcão. http://www.b3.com.br/pt_br/b3/ 
institucional/quem-somos/ 
13 https://www.cpfl.com.br/institucional/quem-somos/estrutura-societaria/Paginas/default.aspx 
14 https://www.cpfl.com.br/institucional/governanca-corporativa/diretrizes/pt-br/documentos-de-governanca-
corporativa/Paginas/default.aspx 



68 
 

 

sua Plataforma de Sustentabilidade, uma ferramenta de gestão que permite o monitoramento de 

seu desempenho com relação aos temas da sustentabilidade, por meio da consolidação de 

indicadores estratégicos e indicadores específicos ao tema15. 

Conforme apresentado pela própria organização, o conceito de sustentabilidade já 

passou por níveis de incorporação interna que representam a evolução da empresa sobre o tema. 

Até o final da década de 90, a CPFL Energia praticava ações classificadas como 

assistencialistas, passando pela fase da responsabilidade social nos primeiros anos do século 

XXI, até chegar no nível atual de sustentabilidade corporativa, um conceito de responsabilidade 

cada vez mais abrangente e que representa a inserção da sustentabilidade na estratégia do 

negócio (Figura 9). 

 

Figura 8 – Níveis de incorporação da sustentabilidade na CPFL Energia. 

 
Fonte: CPFL Energia16. 

 

Um dos instrumentos que tem auxiliado a empresa na integração da sustentabilidade a 

seu plano estratégico é a Plataforma de Sustentabilidade. Hoje, ela reúne seis temas materiais 

que são a base para as 17 alavancas e 102 indicadores e metas de curto e médio prazo. Os temas 

são: desenvolvimento de fornecedores, mudanças climáticas, relacionamento com 

comunidades, saúde e segurança, gestão de pessoas e logística reversa17. 

Relacionado aos temas presentes na Plataforma e com o compromisso da organização 

com o tema da sustentabilidade e, principalmente das mudanças climáticas, o segmento de 

energias renováveis tem assumido posição de destaque. Hoje, a produção de energia elétrica 

renovável é feita por meio de biomassa (parceria com oito usinas sucroalcooleiras), resíduos 

sólidos (tratamento térmico de resíduos sólidos municipais e industriais), energia solar (central 

fotovoltaica na Usina Solar de Tanquinho, em Campinas) e energia eólica (parque eólico com 

33 empreendimentos). 

Além dessas ações estratégicas, a CPFL Energia investe em programas de meio 

ambiente e mantém os programas de Investimento Social Privado, de Inovação, de Eficiência 

Energética, Smart Grids (automação promovendo a criação de redes inteligentes e maior 

                                                
15 https://www.cpfl.com.br/energias-sustentaveis/sustentabilidade/plataforma-
sustentabilidade/Paginas/default.aspx 
16 https://cpfl.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=VhqlxCNlZWyVqrTXO6FgZg== 
17 https://www.cpfl.com.br/energias-sustentaveis/sustentabilidade/temas-materiais/Paginas/default.aspx 
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eficiência energética operacional), mobilidade elétrica (para eletrificação do transporte) e 

construções sustentáveis (green buildings). 

A etapa inicial da pesquisa empírica junto à CPFL Energia foi realizada a partir da 

análise de informações divulgadas no website da empresa, assim como de documentos internos 

disponibilizados pela companhia à pesquisadora, em caráter confidencial18. Foram analisados 

relatórios, normas, códigos e outros documentos, conforme segue: 

x Relatório Anual (RA) 2016 (versão online); 

x Diretrizes de Governança Corporativa da CPFL Energia; 

x Código de Ética; 

x Norma de Engajamento de Públicos de Interesse; 

x Procedimento para Engajamento de Públicos de Interesse; 

x Documento de apresentação da Integração da Plataforma de Sustentabilidade 

nos Negócios da CPFL Energia;  

x Apresentações Corporativas a públicos externos (IBRI e outras, por exemplo) e 

x Informações dispostas no website da organização. 

O estudo detalhado dos documentos mencionados permitiu maior entendimento quanto 

à visão da empresa sobre seus stakeholders e, consequentemente, de sua relação com essas 

partes interessadas. Conforme expresso em documento da organização, a gestão eficiente de 

stakeholders contribui para a perenidade do relacionamento entre esses públicos e a empresa, 

além de facilitar o monitoramento de impactos gerados por ações do grupo CPFL para a 

definição de estratégias táticas e a interação regular, fortalecendo ainda a integração entre as 

diversas áreas e unidades de negócio (CPFL, 2015). 

A própria existência de documento que normatiza o engajamento dos públicos de 

interesse já revela a atenção especial que a corporação direciona para a questão. Além dessa 

norma pública da companhia, há documento interno que reúne os critérios e procedimentos que 

devem nortear o negócio quanto à priorização de stakeholders. Trata-se dos Procedimentos de 

Engajamento de Públicos de Interesse, em que são apresentados os princípios que devem 

alicerçar tal engajamento (CPFL, 2015): 

x inclusão; 

x relevância; 

x capacidade de resposta; 

                                                
18 A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto e a CPFL Energia possuem 
acordo de confidencialidade formalizado, no que tange ao desenvolvimento de pesquisas a partir da utilização de 
dados organizacionais internos.  
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x responsabilidade; 

x compromisso 

x sustentabilidade; 

x confiança e respeito. 

A partir dos sete princípios, a empresa espera manter relacionamento com seus 

stakeholders que seja baseado na confiança e no diálogo, direcionar as tomadas de decisão para 

orientações sustentáveis e fortalecer a metodologia desenvolvida para engajamento dos 

públicos de interesse, além de melhorar seu entendimento sobre as demandas e expectativas 

dessas partes interessadas, sistematizar o acompanhamento dos resultados do engajamento e 

mensurar o valor compartilhado nessa gestão de engajamento (CPFL, 2015). Ressalta-se aqui a 

convergência dessa proposta organizacional com o objetivo do presente trabalho, que pretende 

analisar a percepção de valor da GS sob a ótica dos stakeholders. 

Dentre os processos que envolvem o engajamento de seus públicos de interesse, a CPFL 

Energia apresenta a orientação sobre como deve ser a identificação dos stakeholders e, 

posteriormente, sua priorização conforme nível de relacionamento. Inicialmente, há a definição 

de públicos de interesse sob a perspectiva da organização e como eles são identificados: 

 
[...] indivíduos, grupos de indivíduos, organizações, associações e outros que 

impactam os negócios e/ou podem ser impactados pelas ações, decisões e 

performances da empresa. A identificação desses públicos ocorre a partir do nível do 

impacto e/ou influência que exercem sobre o negócio e o nível de relacionamento 

mantido com cada público (CPFL, 2015, p. 3). 

 

A priorização dos stakeholders é feita a partir de uma escala, seguindo o nível de 

impacto e influência que essas partes interessadas exercem nos negócios da corporação, aspecto 

que pode ser medido conforme: incidência nas interações rotineiras (1), relevância dos 

processos em que o respectivo stakeholder está envolvido (2) e se são considerados no momento 

da tomada de decisão estratégica (3). O documento organizacional analisado enfatiza a 

possibilidade de que outros aspectos relacionados a especificidades de processo possam ser 

considerados para a priorização dos públicos de interesse (CPFL, 2015).   

Após priorização, os públicos de interesse são apresentados por meio do Mapa de 

Stakeholders (Figura 10), desenho em que há o agrupamento dos públicos de interesse 

priorizados, conforme o nível de proximidade, influência e impacto da empresa. 

 



71 
 

Figura 9 - Mapa de stakeholders da CPFL Energia. 

 
Fonte: CPFL Energia (2015). 

 

Os níveis de relacionamento que compõe o Mapa de stakeholders são, em ordem 

decrescente de relevância: decisão (1); parceria (2); diálogo (3); consulta (4); comunicação (5); 

monitoramento (6); e não existe relacionamento (7) (CPFL, 2015). Dessa maneira, 

considerando-se as informações dispostas no Mapa de stakeholders, depreende-se que a CPFL 

Energia identifica como seus públicos de interesse: colaboradores, clientes, comunidades, 

acionistas, órgãos reguladores, imprensa, governo, fornecedores e investidores (Figura 10). 

Desses nove grupos de partes interessadas, cinco estão dispostas no nível de maior proximidade 

com a organização, sendo relacionadas como prioritárias no processo de engajamento 

corporativo: colaboradores, clientes, comunidades, acionistas e órgãos reguladores. 

Adicionalmente à análise das informações corporativas, realizou-se também 

levantamento bibliográfico sobre a temática dos stakeholders, com foco em aspectos relativos 

à definição das principais partes interessadas em um negócio. Conforme artigos acadêmicos e 

publicações de caráter executivo, os stakeholders-chave são grupos que possuem interesse 

direto no negócio, com poder para influenciar nos resultados (Bourne & Walker, 2005; Matos 

& Silvestre, 2013). Para sua identificação, Kenny (2014) sugere cinco pontos principais que 

devem ser analisados, dentre eles o potencial de impacto do respectivo stakeholder na 

performance da organização. 
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Nas discussões acerca da diferenciação entre stakeholders, Donaldson e Preston (1995) 

posicionam-se afirmando que as partes interessadas possuem valor intrínseco e, assim, 

nenhuma demanda deve se sobressair em relação às demais, ou seja, nenhum interesse deve ser 

passível de dominar o interesse dos demais stakeholders. Já Freeman (1999) comenta que a 

eficiência na gestão envolve também o gerenciamento das relações consideradas importantes. 

Indiretamente, isso implica na consideração de que podem existir partes interessadas que são 

mais importantes nessa relação.  

Em um estudo sobre a dominância de stakeholders em empresas brasileiras, Boaventura 

(2012) verificou a existência de uma hierarquia entre os stakeholders em termos de atendimento 

a demandas nas empresas analisadas em seu estudo. Em ordem decrescente na hierarquia de 

dominância, os resultados apontaram para: funcionários e shareholders (1); comunidade, 

sociedade, compradores e meio ambiente (2); diversidade (3); e fornecedores (4). Nesse caso, 

a dominância é definida como a capacidade de um determinado stakeholder de obter recursos 

de uma empresa, a fim de atender suas demandas de uma forma preferencial em relação a outros 

stakeholders (Boaventura, 2012). 

Dessa maneira, após o cruzamento dos dados obtidos por meio de levantamento 

bibliográfico sobre stakeholders e sua priorização quanto à relevância para o negócio 

(Boaventura, 2012; Bourne & Walker, 2005; Kenny, 2014; Matos & Silvestre, 2013), somados 

à consulta de documentação corporativa da empresa em estudo (CPFL, 2015) e análise crítica 

da pesquisadora, foram definidos os grupos de stakeholders-chave para a presente pesquisa: 

colaboradores, acionistas, clientes e fornecedores. Além dos critérios já mencionados, a 

definição dos stakeholders-chave do estudo levou em conta a disponibilidade e relevância do 

grupo de stakeholder para a pesquisa e possíveis sombreamentos. A disponibilidade e 

relevância foram consideradas justificativas para excluir os órgãos reguladores do projeto, uma 

vez que esses atores, apesar de serem críticos para a empresa, não são acessíveis como universo 

amostral e sua percepção quanto à GS praticada pela empresa nada interferem na relação que 

mantém com a mesma, já que o setor elétrico no país é regulado. Quanto ao sombreamento, ele 

se refere a uma possível sobreposição do universo amostral, possibilidade identificada entre 

clientes e comunidade (toda a comunidade é cliente CPFL), o que poderia privilegiar a visão 

do grupo “clientes”. 

Após a definição dos stakeholders-chave, a validação desses grupos com a equipe da 

CPFL Energia envolvida no projeto indicou a necessidade de alteração dos públicos 

priorizados, com ajuste especialmente no grupo de acionistas. Além da indisponibilidade de 

contato com representantes da companha chinesa State Grid, que detém 94,75% das ações, 
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conforme justificado pela equipe da própria CPFL, e consequentemente da participação dessas 

pessoas na pesquisa, foram levantas outras possibilidades para priorização. A diretoria 

executiva foi mencionada como possível substituta na representação dos acionistas, mas a 

população existente no universo amostral se mostrou um novo fator impeditivo para tal 

priorização. Ao final, houve a definição conjunta com a empresa para priorização dos grupos 

de stakeholders formados por clientes, colaboradores e fornecedores, pois o estudo propõe a 

aplicação de ferramentas estatísticas de análise que, por sua vez, exigem a disponibilidade de 

amostra representativa mínima.  

Com a definição dos stakeholders-chave organizacionais da CPFL Energia e seu 

consequente mapeamento, atingiu-se o primeiro objetivo específico deste trabalho, deixando 

espaço para a continuidade do estudo e o desenvolvimento das demais etapas de pesquisa. 

 

 

4.2 Fase qualitativa 

 
A fase qualitativa do presente estudo englobou a realização de 6 grupos focais com 

stakeholders da CPFL Energia, além de 4 entrevistas semiestruturadas, conforme detalhamento 

apresentado no método de pesquisa. Os dados armazenados em mídia audiovisual (gravações 

em vídeo e áudio dos grupos focais e gravação de áudio das entrevistas semiestruturadas) foram 

transcritos em sua íntegra para arquivos em formato de texto (arquivos em formato word), a 

fim de que pudessem ser utilizados e analisados de maneira mais efetiva, com o auxílio do 

software NVIVO 11 for Windows, especializado em análise de dados qualitativos. Importante 

destacar que o software não realiza as análises em substituição ao pesquisador, mas ajuda a 

tornar o processo analítico mais flexível, transparente e mais confiável (Kaefer et al., 2015; 

Mozzato & Grzybovski, 2011). 

Todo o conteúdo transcrito (209 páginas) foi então editado para posterior importação no 

respectivo software, com o objetivo de excluir das análise as falas da pesquisadora e 

moderadora, bem como as falas inicias da equipe da Diretoria de Relações Institucionais e 

Sustentabilidade da CPFL Energia que esteve presente apenas no momento de abertura dos 

grupos focais e entrevistas realizadas, com o intuito de agradecer os participantes pela 

contribuição. 

Ressalta-se que a análise realizada com a ajuda do software foi estruturada e 

complementada pela apreciação crítica da pesquisadora (Mozzato & Grzybovski, 2011; Silva 
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& Fossá, 2015) que esteve presente em todos os grupos focais (realizando análise previa e não 

verbal dos participantes) e foi responsável por todas as entrevistas semiestruturadas. 

 

 

4.2.1 Análise dos dados 

 

A partir do tratamento dos dados qualitativos, procedeu-se às atividades iniciais da 

análise de conteúdo, a fim de possibilitar a posterior codificação e categorização  (Bardin, 2002; 

Silva & Fossá, 2015) dos principais temas associados à percepção de valor da GS abordados 

nos grupos focais e entrevistas realizadas. A atividade inicial realizada da análise qualitativa foi 

a contagem de palavras, a partir da frequência com que cada palavra aparece nos documentos 

analisados, no caso, os arquivos transcritos relativos aos seis grupos focais com stakeholders 

principais da CPFL Energia e entrevistas semiestruturadas com presidentes de quatro 

associações setoriais.  

A contagem de palavras apresenta-se como ferramenta que oferece direcionamento para 

o processo de categorização temática do conteúdo qualitativo analisado19, permitindo também 

a identificação de indícios relativos à pesquisa de temas materiais sugeridos pela CPFL (Kaefer 

et al., 2015). Para tanto, foram realizadas 3 rodadas de análise, tendo como filtro a apresentação 

das primeiras 1000 palavras, em ordem decrescente de frequência e agrupamento, respeitando-

se a correspondência exata, palavras derivadas e sinônimos.  

Foram aplicadas três rodadas de análise, até que se alcançasse nas primeiras colocações 

um grupo de palavras composto por substantivos e adjetivos, os quais representassem 

significado efetivo para o estudo. Na primeira e segunda rodadas, foram consideradas palavras 

de três e quatro letras respectivamente, levando a consulta a resultados pouco expressivos, uma 

vez que as palavras de maior frequência foram quase que na totalidade preposições (exemplos: 

mas, com, pra, por, para, etc.), advérbios diversos (exemplos: não, até, mais, como, aqui, etc.), 

conjunções (exemplo: que), pronomes (exemplos: uma, ela, ele, nós, você, isso, essa, esse, etc.) 

e verbos (exemplos: tem, vai, ter, ser, faz, acho, está, etc.). Vale ressaltar que a CPFL foi 

mencionada 253 vezes em todos os documentos, mas como se trata da empresa proponente do 

estudo, esse número acaba por não trazer nenhuma informação relevante para a análise de 

conteúdo. 

                                                
19 NVIVO 11 Plus for Windows. Acesso em 2 de outubro de 2018. < http://download.qsrinternational.com/Docu 
ment/NVivo11/11.4.0/pt-BR/NVivo11-Getting-Started-Guide-Plus-edition-Portuguese.pdf> 
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Tabela 2 - Consulta frequência de palavras Stakeholders CPFL – ranking das 20 mais 
frequentes. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Após a terceira rodada, as palavras mencionadas com maior frequência foram elencadas 

conforme apresentado na Tabela 2. A partir da análise do resultado completo da consulta de 

frequência de palavras, considerando palavras com no mínimo 5 letras, destacam-se os termos: 

pessoas (146), segurança (81), comunicação (63), sociedade (57), meio ambiente (49), cliente 

(42), imagem (38), colaboradores (33), futuro (28). Essas palavras foram mencionadas por 

diversas vezes nos documentos e, somadas a outras que possuem sentido aproximado (também 

bastante presentes nos documentos estudados), permitem iniciar as primeiras relações para 

definição das categorias temáticas de análise (Kaefer et al., 2015), bem como das variáveis do 

estudo. 

As palavras pessoas (146), cliente (42), colaboradores (32), consumidor (22), 

funcionários (18) e humano (8), juntas somam 204 contagens e permitem inferir que, 

independente do contexto em que se discute a GS, a figura humana ou alguma relação a ela 

sempre aparece, seja no que tange ao envolvimento ativo com determinadas iniciativas ou 

Ordem Palavra Contagem

1 gente 492

2 empresa 436

3 sustentabilidade 272

4 pessoas 165

5 sustentável 146

6 projeto 140

7 exemplo 137

8 ações 97

9 energia 97

10 mundo 97

11 segurança 81

12 gestão 77

13 legal 66

14 valor 66

15 comunicação 63

16 negócio 61

17 sociedade 57

18 brasil 55

19 tempo 54

20 carro 53
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ações, seja apenas como receptor passivo nesse processo. No estudo em questão, foram diversas 

menções aos termos, indicando a relação da figura humana à GS. 

O termo segurança (81) merece destaque na análise, pois foi mencionado por diversas 

vezes em todos os grupos focais, não apenas como uma diretriz da organização, mas também 

como princípio básico de qualquer stakeholder da CPFL Energia. Outra importante relação 

apresentada sobre a palavra diz respeito à ideia de confiança, estabilidade quanto à continuidade 

dos negócios, o que pode ser proporcionado pela GS, conforme depoimentos registrados nos 

documentos, seguindo resultados previstos por Ritter e Walter (2016), que apresentam a 

confiança e o relacionamento como aspectos que contribuem para aumentar o valor percebido. 

Comunicação (63) também representa palavra bastante frequente nos documentos, 

sendo tema recorrente nos grupos e entrevistas, especialmente quanto à divulgação das 

iniciativas e projetos ligados à gestão estratégica sustentável (conforme detalhamento 

posterior), o que também vai ao encontro da ideia de que o acesso à informação, de alguma 

forma, pode estar relacionado à percepção de valor (Ritter & Walter, 2016). A comunicação 

também foi termo mencionado de forma específica por stakeholders internos, a fim de 

manifestar pontos de melhoria para a organização (linguagem, canais, integração, etc.). 

Quando se analisa a palavra meio ambiente (49) conjuntamente com os vocábulos 

ambiental (30), árvore (27), clima (13) e ambientais (8), depreende-se que a relação de GS com 

a dimensão ambiental, ainda está bastante presente no inconsciente dos stakeholders. Já a 

palavra sociedade (57), somada a social (27), comunidade (14), sociais (12) e população (10), 

revela que, apesar de ainda existir forte relação da GS com a esfera ambiental, aspectos sociais 

já são reconhecidos no âmbito da sustentabilidade pelos stakeholders consultados (Elkington, 

1997; Enticott & Walker, 2008; Perrini & Tencati, 2006). 

Dentre os demais termos selecionados para uma discussão mais detalhada está imagem 

(38), que junto com marca (34), marketing (23) e propaganda (12), somam 107 contagens. Esses 

termos chamam a atenção pela expressiva associação das iniciativas da GS a ações de 

marketing, com foco na valorização da imagem e marca da organização (Darnall, 2008; Dekhili 

& Akli Achabou, 2014). As opiniões sobre o assunto estiveram presentes em todos os grupos 

focais, por vezes sustentando falas de aspecto positivo, outras vezes negativo, como se verá 

adiante. 

Por fim, para a análise de frequência de palavras vale ainda citar o termo futuro (28), 

pois conjuntamente à expressão longo prazo (25) e às palavras perenidade (15), planejamento 

(14), continuidade (8) e futuras (7), apresenta a tendência dos stakeholders a associarem a GS 
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à ideia de perpetuidade do negócio, visão de futuro, algo que se mantém no futuro (Neubert & 

Dyck, 2016). 

 

Figura 10 - Nuvem de palavras – stakeholders geral. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A ferramenta nuvem de palavras possibilita melhor visualização das palavras conforme 

frequência em que aparecem nos documentos20 (Figura 11), contribuindo para a maior 

compreensão em relação à análise realizada a partir da contagem de palavras. 

Adicionalmente à análise de frequência de palavras, a consulta pesquisa por palavras 

representa outra ferramenta que auxilia no entendimento sobre a ocorrência de palavras 

(derivadas e sinônimos) e suas relações textuais nos documentos analisados (Kaefer et al., 

2015). Tal atividade foi desenvolvida com as palavras ambiental, econômico e social (as 

dimensões da sustentabilidade), longo prazo, imagem, comunicação e segurança (palavras cujo 

conjunto de termos agregados apresentou alta frequência) e valor (tentativa de identificar 

alguma relação de percepção de valor).  

Para as palavras ambiental, econômico, social, longo prazo, imagem, comunicação e 

segurança, as relações encontradas reforçam as inferências feitas na análise de frequência de 

palavras, especialmente quando se considera também a análise crítica dos documentos 

qualitativos do projeto por parte da pesquisadora, (Apêndices 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10). A exceção 

                                                
20 NVIVO 11 Plus for Windows. Acesso em 2 de outubro de 2018. < http://download.qsrinternational.com/Docu 
ment/NVivo11/11.4.0/pt-BR/NVivo11-Getting-Started-Guide-Plus-edition-Portuguese.pdf> 
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foi a palavra valor, analisada pela primeira vez neste estudo a partir desta ferramenta (Figura 

12). 

 

Figura 11 - Árvore de palavras – consulta a “valor” e derivações.  

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Relacionadas a valor, em primeiro nível, estão as palavras agrega, agregar, agregado, 

sustentabilidade, à imagem, pessoas, marca, sociedade, futuro, econômico, etc. Em um segundo 
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nível, encontram-se palavras como perceber, enxergar, ganhar, entender, resultado, geração, 

prêmio, rede, entre outros. Essas relações demonstram a existência de proximidade entre o tema 

da sustentabilidade /GS à ideia de agregar valor, valor para diferentes públicos, valor de marca, 

valor econômico, além da própria ideia de percepção, entendimento e visualização desse valor. 

Rede de Valor e Prêmio mais Valor também aparecem nas relações, pois são ações realizadas 

pela CPFL Energia junto a seus fornecedores e mencionadas nos grupos de discussão. 

Na sequência, a definição das categorias para categorização temática dos documentos 

analisados foi feita com base na frequência de palavras, consulta pesquisa de palavras (relações) 

e análise crítica dos conteúdos (Mozzato & Grzybovski, 2011; Silva & Fossá, 2015). A 

combinação desses elementos de análise resultou nas categorias: 

 

x ambiental - GS de maneira geral; 

x econômico - GS de maneira geral; 

x social - GS de maneira geral; 

x marketing - GS de maneira geral; 

x perenidade - GS de maneira geral; 

x iniciativas de GS da CPFL - GS da CPFL; 

x subcategorias positivas, negativas, neutras e sugestões para as 

iniciativas; 

x comunicação das iniciativas da CPFL - GS da CPFL; 

x sentimento em relação à GS da CPFL - GS da CPFL. 

 

Após categorização, foi estabelecida a estrutura de análise de conteúdo do projeto 

(Figura 13): 
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Figura 12 - Mapa da análise de conteúdo. 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

De acordo com o mapa da análise de conteúdo proposta, os elementos circulares centrais 

são chamados de casos e representam os grupos de stakeholders principais da CPFL Energia 

considerados na fase qualitativa do projeto. Os elementos circulares na cor azul localizados na 

parte superior do mapa são chamados de nós e representam as categorias definidas 

considerando-se a ideia de GS de maneira geral (em termos organizacionais amplos e não 

apenas em relação à empresa objeto de estudo). Por fim, os elementos circulares na cor azul 

localizados na parte inferior do mapa são também chamados de nós e representam as categorias 

e subcategorias definidas considerando-se a ideia de GS promovida pela CPFL Energia. 

Conforme codificação das referências em cada uma das categorias estabelecidas, foi possível 

verificar o maior ou menor envolvimento dos stakeholders consultados com determinados 

temas sugeridos, conforme roteiro de pesquisa proposto. 
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Gráfico 1 - Quantidade de referências codificadas nas três dimensões da sustentabilidade X 
stakeholders. 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

A análise das codificações nas categorias Ambiental, Econômico e Social (as três 

dimensões da sustentabilidade), conforme fonte de dados (grupo focal e entrevista), mostra que 

a vertente ambiental da sustentabilidade ainda representa maior associação com a GS quando 

se considera todos os stakeholders conjuntamente (Gráfico 1).  

Quando se leva em conta cada grupo de stakeholder separadamente, os resultados das 

codificações diferem ligeiramente. De maneira distinta à lógica apresentada pela análise 

conjunta dos stakeholders principais, para os membros da diretoria executiva, houve mais 

codificação na categoria social, ao passo que, para os fornecedores, houve mais associações 

com a categoria econômica (Gráfico 1). Já os colaboradores, clientes e associações setoriais 

tiveram mais referências codificadas na categoria ambiental, o que permite inferir que esses 

públicos de interesse da CPFL Energia ainda mantém forte relação entre a ideia da GS e as 

ações ambientais, com foco em ações ligadas ao verde (Gráfico 1). A partir disso, pode-se 

considerar que há stakeholders que ainda associam a GS somente à gestão ambiental, sem 

considerar as dimensões econômica e social e o próprio aspecto de longo prazo (Enticott & 

Walker, 2008; Neubert & Dyck, 2016; Perrini & Tencati, 2006) 

A análise da categoria Perenidade mostra que os colaboradores são os stakeholders que 

mais relacionam a GS à ideia de longo prazo, quando se considera a quantidade de codificações.  

Dentre os colaboradores, os de nível não gerencial possuem maior quantidade de codificações 

na respectiva categoria em relação aos de nível gerencial, o que pode demonstrar a relação que 
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fazem entre aspectos da GS e manutenção do negócio no longo prazo (Neubert & Dyck, 2016). 

Em termos de quantidades de codificações de referências nessa categoria, os membros da 

diretoria executiva também demonstraram tal associação, seguidos posteriormente por 

fornecedores, clientes COCEN, além de três das associações setoriais. Ressalta-se que a relação 

entre GS e perenidade do negócio / longo prazo não pode ser atribuída ao universo dos clientes 

residenciais que apresentaram apenas uma referência codificada a essa categoria (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Quantidade de referências codificadas na categoria Perenidade x por tipo 
detalhado de stakeholder. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A ideia de perenidade abordada pelos diferentes stakeholders durante os grupos focais 

e entrevistas engloba aspectos como longevidade, planejamento, continuidade, sobrevivência, 

futuro, garantia de manutenção do negócio no futuro (Neubert & Dyck, 2016). Para os 

colaboradores, prevalece a ideia de garantir a perenidade de recursos no futuro e a presença das 

três dimensões da sustentabilidade no planejamento estratégico da companhia. Trata-se da 

sobrevivência do negócio, garantia da operação e geração de valor para o futuro, incluindo a 

própria manutenção do emprego. Na visão dos clientes e fornecedores, as referências associadas 

a essa categoria envolvem a ideia de continuidade do negócio e garantia de recursos materiais 

e de pessoas no futuro. Já para membros da diretoria executiva, a perenidade está alicerçada na 

manutenção de resultados de forma sustentável, redução de impactos do negócio no longo 

prazo, com a garantia de recursos para gerações futuras e construção de um legado. Para as 

associações setoriais, trata-se da longevidade da empresa em um setor que constantemente está 
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passando por mudanças, “deveria ser uma preocupação natural, uma questão de sobrevivência” 

(conforme depoimento). 

Já quando se analisa a categoria Marketing, isto é, a relação da GS com aspectos ligados 

a marketing, imagem, marca e propaganda (independentemente de serem considerações 

positivas ou negativas), nota-se que o grupo de colaboradores de nível gerencial é o que mais 

apresenta codificações, seguido por fornecedores, clientes residenciais e clientes COCEN. 

Essas codificações permitem inferir que esses público de interesse identificam relações entre a 

GS e marketing, independentemente dessa relação ser avaliada como positiva no caso de 

propiciar fortalecimento da marca e maior credibilidade (Darnall, 2008), ou ainda negativa para 

os casos em que empresas dizem promover as ações de GS sem que haja algo efetivo na prática 

(greenwashing). No caso de colaboradores de nível não gerencial e membros da diretoria 

executiva, as referências codificadas a essa categoria foram relativamente menores quando 

comparadas aos demais públicos de interesse. As associações setoriais não mencionaram 

questões de marketing como relação à GS (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 - Quantidade de referências codificadas na categoria Marketing x por tipo detalhado 
de stakeholder. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Considerando o conteúdo das discussões, a relação das inciativas de GS com marketing 

(em seu sentido mais amplo com a ideia de imagem, marca, propaganda, etc.) apresenta 

conotações positivas, negativas e neutras. Em muitos casos, foi evidenciada a importância da 

GS para valorização e solidez da marca, ganho de imagem e reforço da imagem atrelada à 

credibilidade, confiança, orgulho, reputação, retorno positivo para empresa (financeiro e de 
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caráter intangível), agregação de valor a produtos e pessoas (Darnall, 2008). Contudo, aspectos 

de neutralidade também foram considerados, como a inclusão da GS como estratégia de 

marketing sem o acompanhamento de um posicionamento sobre isso. Pontos negativos foram 

também levantados, ressaltando que a empresa pode fazer determinadas ações porque recebe 

verba e incentivos específicos para tal, ou porque precisa cumprir legislação do setor, ou ainda 

com o único objetivo de obter os retornos de marca e imagem (Dekhili & Akli Achabou, 2014). 

Já na categoria que trata do Sentimento dos stakeholders com relação à gestão 

sustentável (que se refere à importância e relevância do tema para suas posições enquanto 

stakeholders), os membros da diretoria executiva foram o grupo que mais abordaram a questão, 

seguidos por fornecedores, colaboradores de nível gerencial e não gerencial, clientes COCEN 

e residenciais. Em relação a essa categoria que trata especificamente da GS da CPFL Energia, 

nota-se a presença de significativa quantidade de referências codificadas por esses públicos de 

interesse, o que possibilita identificar a existência de relação entre as iniciativas da GS da 

empresa e algum tipo de sentimento por parte desses stakeholders. Já no caso de associações 

setoriais (Instituto Acende Brasil, ABDID, ABEEólica e ABRADEE, respectivamente), essa 

relação é muito pequena ou praticamente inexistente (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 - Quantidade de referências codificadas na categoria Sentimento em relação a GS x 
por tipo detalhado de stakeholder. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quanto à categoria Iniciativas da Gestão Sustentável da CPFL, os colaboradores foram 

os stakeholders que mais se recordaram e comentaram sobre o tema durante os grupos focais, 

sendo os de nível gerencial em maior número quando comparados aos de nível não gerencial. 
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Isso pode ser entendido pelo fato de os colaboradores estarem mais diretamente expostos e, 

muitas vezes, ligados às iniciativas de GS promovidas pela empresa. Em termos de quantidade 

de codificações, membros da diretoria executiva e os dois grupos de clientes (residenciais e 

COCEN) mostraram números equivalentes, seguidos pelos fornecedores. No cenário das 

associações setoriais, houve poucos comentários sobre as iniciativas específicas de GS 

realizadas pela CPFL. Dentre as associações, os presidentes da  

ABEEólica e do Instituto Acende ainda recordaram e comentaram um pouco mais sobre 

algumas iniciativas específicas da GS da CPFL Energia, mas de maneira geral, nota-se que 

existe uma lacuna no processo de comunicação das iniciativas para essas entidades (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 - Quantidade de referências codificadas na categoria Iniciativas de GS CPFL x por 
tipo detalhado de stakeholders. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quando solicitado aos stakeholders que mencionassem as iniciativas ligados à GS da 

CPFL, as lembranças envolveram ações que vão da esfera ambiental, social e econômica, a 

projetos de P&D e ações pontuais do cotidiano corporativo. Ressalta-se que as iniciativas 

citadas foram representadas da forma como mencionadas na Tabela 3, sem que houvesse 

correção de nome de algum projeto, ou mesmo avaliação quanto à classificação da mesma como 

uma ação ligada à GS. O intuito de apresentar as citações como foram feitas busca contribuir 

para o entendimento de como os stakeholders absorvem e armazenam determinadas 

informações. 
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Tabela 3 - Iniciativas da CPFL ligadas à GS sob a ótica dos stakeholders. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Por fim, considerando-se a última categoria, verifica-se que os colaboradores de nível 

não gerencial foram os que mais discorreram sobre questões ligadas à Comunicação das 

iniciativas de GS da CPFL. Ressalta-se que as referências apresentadas pelos colaboradores de 

nível não gerencial abordam a comunicação das iniciativas de GS da empresa sob diversos 

aspectos, tanto positivos quanto negativos, como se verá em discussão adiante. Além desse 

público, clientes residências e colaboradores gerenciais também discorreram sobre o tema. 

Contudo, a diferencia na quantidade de codificações foi significativa, representando metade em 

relação ao grupo dos colaboradores não gerenciais. Membros da diretoria executiva, clientes 

COCEN e fornecedores também trataram do assunto, mas com menor relevância quando 

comparado aos demais, considerando-se a quantidade de codificações. Para as associações 

setoriais, a questão foi pouco explorada, talvez porque os presidentes acreditem que as 

informações que recebem da empresa com relação à GS sejam adequadas ou ainda porque 

podem não identificar a necessidade de tais informações (Gráfico 6). 

 
 
 
 

Iniciativas CPFL 
Quantidades de 

citações Iniciativas CPFL 
Quantidades de 

citações
Carros elétricos / mobilidade 8 Campanha de economia de energia
Troca de lâmpadas 7 Cruzeta de fibra 2
Segurança 7 CPFL Inova 2
Eficiência energética 6 CPFL nas escolas 2
Energia solar 5 Ética 2
Troca de aparelhos de alto consumo 5 Workshops 2
Instituto CPFL 5 Energia eólica 1
Semear 5 Poste de fibra 1
Energias renováveis 4 Pesquisa de clima 1
Café filosófico 4 Ações da qualidade de vida 1
Conta digital 4 Excelência no atendimento 1
Escola de eletricistas 3 Transformador verde 1
Geração distribuída 3 Regularização de clandestinos 1
Pode de árvores / arborização segura 3 Gestão de documentos de terceiro 1
Chega de choque 3 E-social dos fornecedores 1
Postos para reabastecimento 2 Classificação heterogênea na contratação 1
Smart grid 2 Prêmio Mais Valor 1
Coleta e separação de lixo 2 Programa de respeito à vida 1
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Gráfico 6 - Quantidade de referências codificadas na categoria Comunicação das iniciativas 
de GS CPFL x por tipo detalhado de stakeholder. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

No que tange à comunicação das iniciativas ligadas à GS da CPFL, os canais 

mencionados pelos stakeholders foram amplos: da comunicação face a face, às mais diversas 

ferramentas (tradicionais e tecnológicas) existentes hoje na empresa e no mercado (Quadro 1). 

Contudo, em alguns casos, foi relatado que a informação não chega a alguns grupos de 

stakeholders ou, quando chega, muitas vezes, o canal ou linguagem não está adequada ao 

público destinatário da mensagem. A falta de informação sobre as iniciativas foi relatada por 

diversos clientes (residenciais e COCEN) e associações setoriais. 

 

Quadro 1 - Canais de comunicação das iniciativas de GS da CPFL. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

Canais de comunicação das iniciativas de GS da CPFL
E-mail

Eventos
Portal de comunicação

Cartaz informativo
Relatório Anual da CPFL

Canal Energia
Jornal Valor Econômico
Mídia convenciaonal
App para eletricistas

Portal da CPFL para fornecedores
Jornal do Fornecedor

Convites para eventos
Rede de Valor
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Dentre os apontamentos sobre o processo de comunicação das iniciativas de GS 

destacam-se: falta de comunicação; realização de ações isoladas, ações “surgem” e 

“desaparecem” sem informação e explicação sobre o que são, e seus objetivos; divulgação das 

iniciativas era maior anteriormente e há a sensação de que diminuiu nos últimos tempos; website 

da empresa não apresenta informações sobre iniciativas/projetos na área destinada à Diretoria 

de Relações Institucionais e Sustentabilidade (área em branco no website quando da realização 

do grupo focal com clientes). 

Como pontos de atenção, ainda no âmbito da comunicação, alguns stakeholders 

comentaram sobre a importância de unificação da informação e o cuidado com o envio das 

mensagens para áreas mais distantes fisicamente da sede e outras empresas do grupo, 

especialmente no que se refere à linguagem da comunicação, de maneira a ser adaptada a cada 

público. Para a comunicação aos stakeholders internos à empresa, foi mencionada a importância 

do líder nesse processo, tanto como comunicador como “patrocinador/apoiador” da informação 

(incluindo a necessidade de formação de líderes comunicadores), bem como a importância da 

comunicação face a face. 

Ponto que chama a atenção foi a ausência da Plataforma de Sustentabilidade da CPFL 

nos grupos de discussão e entrevistas. Nenhum grupo de stakeholders mencionou 

espontaneamente sobre a existência da Plataforma e seus objetivos enquanto ferramenta da GS. 

Após estímulo da moderadora, no caso dos stakeholders internos à organização, houve a 

lembrança da Plataforma, mas ainda assim, parte dos colaboradores de nível não gerencial 

disseram não conhecer, outros ainda mencionaram que é algo muito teórico. Já os colaboradores 

de nível gerencial que se recordaram disseram que o contato com a Plataforma foi resultado de 

algum tipo de interação de trabalho com a ferramenta (input de dados, por exemplo) ou ainda 

porque viram algo sobre ela no RA. 
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Gráfico 7 - Percentual de referências codificadas para os diferentes stakeholders x categorias. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

De forma resumida, o Gráfico 7 apresenta a relação entre os principais stakeholders da 

CPFL, de acordo com os grupos focais realizados, e as categorias definidas para o presente 

estudo em termos percentuais de codificação. A análise de cada grupo em relação aos temas 

inicialmente codificados revela que, de maneira geral, os stakeholders fazem associações 

distintas quanto à GS. Para colaboradores considerados de maneira conjunta (de nível gerencial 

e não gerencial), a perenidade é o tema mais associado percentualmente a GS, com porcentagem 

maior que o tema ambiental e econômico, o que vai ao encontro do conceito de GS proposto 

por Neubert e Dyck (2016). Ressalta-se que a comunicação das iniciativas foi o segundo tema 

mais associado a GS, o que coloca atenção ao tópico, como se verá adiante, considerando-se 

que foram apontados problemas na comunicação dessas iniciativas de GS (Ritter & Walter, 

2016). 

No caso dos clientes (residenciais e membros do COCEN), o marketing aparece como 

tema percentualmente mais relacionado à GS, o que pode indicar tanto a associação com a ideia 

de apoio à marca e credibilidade (Darnall, 2008), como também ao greenwashing (Dekhili & 

Akli Achabou, 2014). Em um segundo momento, os temas que tratam das iniciativas de GS da 

CPFL e a comunicação dessas iniciativas foram os mais abordados, com destaque por parte dos 

clientes para a maior necessidade de comunicação desse posicionamento sustentável da 

companhia.  

No âmbito da diretoria executiva, o tema percentualmente mais associado à GS foi o 

social, considerado um dos componentes da sustentabilidade no conceito de GS (Daub & 

Ergenzinger, 2005; Enticott & Walker, 2008). Considerando-se as discussões levantadas pela 

diretoria, o tema social foi amplamente abordado de maneira associada à preocupação com 
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colaboradores e comunidade, assim como com a ideia de propósito da organização. Esse 

posicionamento reflete parte do que Freeman (2010), Freeman et al. (2007) e Mitchell et al.  

(2015) discorrem quanto à criação e distribuição de valor para os stakeholders. Vale destacar 

que o tema econômico foi o segundo mais associado à GS por esse grupo de atores, o que vai 

ao encontro da visão corporativa que mantém com relação à preocupação com resultados. 

Para fornecedores, o tema mais associado percentualmente à GS foi Marketing, assim 

como ocorreu no caso dos clientes. Contudo, o tema que remente ao sentimento em relação à 

ações de GS da CPFL e o tema social também tem significativa associação com GS para os 

fornecedores quanto à segurança, confiança e possibilidade de parceria de crescimento 

oferecida pela empresa a partir das questões que envolvem GS (Ritter & Walter, 2016). 

Por fim, as associações setoriais (aquelas participantes da pesquisa – Instituto Acende, 

ABEEólica, ABRADEE e ABDIB), assim como os colaboradores, entendem que o tema 

perenidade está mais próximo à ideia de GS, quando se considera percentualmente as 

referências feitas nos discursos analisados.  

Já a análise do nível das subcategorias contribui para o maior entendimento sobre a 

percepção dos stakeholders com relação às iniciativas de GS desenvolvidas pela CPFL Energia. 

A codificação das referências foi feita após análise crítica de conteúdo dos documentos 

(Mozzato & Grzybovski, 2011; Silva & Fossá, 2015), sendo classificadas em positivas, 

negativas e neutras (Gráfico 8).  

 
Gráfico 8 - Quantidade de referências codificadas para subcategorias x stakeholders. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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De maneira geral, os clientes foram o único grupo que apresentou mais referências às 

iniciativas de GS da CPFL Energia codificadas como negativas em comparação a positivas e 

neutras. Para os colaboradores, as referências positivas foram maioria e no caso da diretoria 

executiva, fornecedores e associações setoriais não houve registro de codificações negativas 

(Gráfico 8).  

Esse cenário apresentado por clientes pode ser explicado pelo pouco conhecimento que 

esse grupo apresentou (especialmente os residenciais) em relação às iniciativas de GS da CPFL 

Energia, o que foi reforçado por experiências insatisfatórias que alguns mencionaram com 

relação à prestação de serviço de fornecimento de energia pela empresa (dificuldade no 

atendimento ao cliente, descargas de picos de energia que danificam equipamentos, dificuldade 

para ressarcimento em relação a equipamentos danificados por responsabilidade da empresa e 

valor da tarifa de energia). Além do aspecto de que as codificações negativas dos clientes foram 

maiores que as positivas, vale destacar que, no geral, esse grupo (clientes residenciais e 

membros do COCEN) foi o que mais apontou referências de percepção para as iniciativas da 

empresa (positivas + negativas).  

Ainda no campo do conteúdo, a clusterização por similaridade de palavras é uma 

ferramenta que auxilia na compreensão da ideia de proximidade entre itens analisados. Para o 

presente estudo, efetuou-se a clusterização dos grupos de stakeholders, com o objetivo de 

identificar a proximidade ou distanciamento do discurso desses grupos. 

No âmbito dos stakeholders, membros da diretoria executiva e colaboradores, 

considerados stakeholders internos, estão posicionados em nível um pouco mais próximo no 

espaço cartesiano representado, apesar de ligeiramente distantes entre si. Ao mesmo tempo, 

clientes, fornecedores e associações setoriais, considerados stakeholders externos, estão 

bastantes distantes dos stakeholders internos no espaço cartesiano, com posição em nível oposto 

aos demais, além de distantes entre si (Gráfico 9). Isso significa que o conteúdo do discurso de 

executivos e colaboradores apresenta-se bastante diferente do discurso dos demais stakeholders 

quanto às palavras que o compõe, em termos de associações à GS. Dentre todos os discursos 

analisados (grupos focais), diretoria executiva e colaboradores são os grupos de stakeholders 

que, de certa forma, possuem mais similaridade entre si com relação às palavras que compõe 

os respectivos discursos. 
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Gráfico 9 - Cluster por similaridade de palavras – stakeholders. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Uma segunda aplicação da clusterização por similaridades envolveu as subcategorias 

positiva, negativa e neutra, a fim de identificar a proximidade ou distanciamento do discurso 

entre as percepções positiva, negativa e neutra e o sentimento dos stakeholders em relação às 

iniciativas de GS da CPFL Energia. 

 

Gráfico 10 - Cluster por similaridade de palavras – subcategorias relacionadas e sentimento 
quanto às iniciativas. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Essa clusterização (Gráfico 10) permite depreender que, de maneira geral, o sentimento 

dos stakeholders para com essas iniciativas está distante das subcategorias de percepções 

positiva e negativa distribuídas pelo espaço cartesiano. Mais distante ainda está da subcategoria 

neutras, revelando que não é possível verificar, em um primeiro momento, qual a tendência de 

percepção dos stakeholders frente à GS da CPFL, pelo menos no que se refere à similaridade 

de palavras do discurso. 

 

 

4.2.2 Resultados e discussões 

 

Após análise de conteúdo dos dados qualitativos levantados junto aos principais 

stakeholders da CPFL Energia, foram definidas as variáveis mais significativas para exploração 

na fase quantitativa do projeto: orgulho, segurança/estabilidade, credibilidade, responsabilidade 

(cumprir papel), além das dimensões ambiental, social e econômica. Cada variável foi 

posteriormente então ampliada em sua abordagem, especialmente as dimensões da 

sustentabilidade, para que a investigação quantitativa pudesse ser abrangente e assertiva em 

seus resultados e contribuições. 

Para a definição das variáveis, além dos critérios já apresentados (análise de conteúdo 

temática), foram analisados também o discurso e postura dos stakeholders quanto ao sentimento 

que manifestaram em relação às iniciativas ligadas à GS durante as atividades. Orgulho e senso 

de pertencimento, além da ideia de segurança em relação ao futuro foram expressões bastante 

presentes nos grupos de colaboradores e membros da diretoria executiva (Ritter & Walter, 

2016). Credibilidade, confiança, garantia em relação a produtos e serviços, e qualidade foram 

expressões comuns entre os clientes, contudo, foi evidenciado também que aspectos 

sustentáveis não são essenciais ou pré-requisito para o consumo, assim como a sensibilidade a 

preço foi citada como fator relevante neste cenário. Motivação, engajamento e maior retenção 

de colaboradores, além do orgulho, foram aspectos mencionados pelos membros da diretoria 

executiva. Eles acreditam que a existência de um propósito (Freeman, 2010; Freeman et al., 

2007; Mitchell et al., 2015) e a possibilidade de deixar um legado para as gerações futuras é um 

diferencial que todo profissional busca. Já os fornecedores enfatizaram a valorização dos 

produtos e pessoas, assim como benefícios financeiros e estímulo ao crescimento, 

fortalecimento de toda a cadeia de valor, confiança e transparência na relação. Para as 

associações setoriais, a GS deveria ser uma preocupação natural, fundamental no cenário do 
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setor elétrico brasileiro, com foco na perenidade do negócio. Essas informações, em conjunto, 

confirmam a P1, revelando que os stakeholders-chave percebem a GS da empresa por meio da 

associação de diferentes aspectos. 

Além da definição das variáveis do estudo, vale apresentar outros aspectos levantados 

nas discussões dos grupos focais e entrevistas, os quais representam contribuição significativa 

para a gestão estratégica da CPFL Energia de maneira geral: alinhamento entre discurso e 

prática (Gráfico 11); integração da empresa (Gráfico 12); e comunicação organizacional 

(Gráfico 13).  

 

Gráfico 11 - Discurso X Prática na GS – codificação de referências por grupo detalhado de 
stakeholders. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Nas discussões conduzidas com colaboradores e clientes, foi abordada a importância da 

empresa alinhar seu discurso em relação às iniciativas de GS. A implementação de ações e sua 

divulgação não fazem sentido para esses stakeholders, quando eles não enxergam ou mesmo 

não vivenciam as iniciativas no dia a dia da empresa. 

Stakeholders internos levantaram problemas gerais relacionados à integração e 

comunicação organizacional (Gráfico 12). Conflitos de interesse entre áreas, preocupação 

exclusiva com resultados próprios de cada área, hierarquização e competição excessivos, 

ambiente pouco colaborativo e ausência de uma visão global da empresa foram aspectos 

negativos pontuados a respeito da integração da companhia. “A sensação de não ser a mesma 

empresa” foi um dos relatos registrados. 
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Gráfico 12 - Integração da empresa – codificação de referências por grupo detalhado de 
stakeholders. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Ao mesmo tempo, ideias e sugestões para auxiliar no processo de integração foram 

apresentadas como a implementação de área específica, equipe ou comitê que tenha a 

responsabilidade pela conexão das áreas e empresas do grupo, ou mesmo a atribuição desse 

papel a alguma equipe já existente, como a própria área de Sustentabilidade, por sua 

característica sistêmica. Outro ponto enfatizado foi a disseminação do planejamento estratégico 

e de uma visão global a toda a companhia, de modo que todos os colaboradores possam se 

engajar, entender o seu papel no todo e tenham um propósito na empresa.  

Simultaneamente às questões sobre integração, os stakeholders mencionaram sobre a 

importância do aprimoramento da comunicação organizacional, considerada em excesso e sem 

foco (Gráfico 13). A atenção ao uso dos canais e linguagem adequados a cada público interno 

e externo também foi mencionada. No caso dos fornecedores, houve referência à dificuldade 

de comunicação com a equipe de suprimentos. 
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Gráfico 13 - Comunicação organizacional – codificação de referências por grupo detalhado de 

stakeholders. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Especificamente em relação  à comunicação das iniciativas da área de Sustentabilidade, 

as sugestões levantadas nos grupos para o aprimoramento do processo envolvem: ações internas 

à empresa como a definição de pontos focais para comunicação nas áreas, o apoio à formação 

de líderes comunicativos, maior “patrocínio/apoio” interno para as iniciativas e projetos ligados 

à GS, uso de novas ferramentas ou iniciativas alternativas ao e-mail como o aplicativo 

WhatsApp, o DDS (Diálogo Diário de Segurança), melhor aproveitamento do Multi (canal de 

comunicação interno focado em colaboradores de nível gerencial), realização de ações de 

comunicação que envolvam os colaboradores no dia a dia (exemplo: exposição do carro 

elétrico), realização de trabalho semelhante ao feito com o tema da segurança, a fim de 

disseminar internamente as iniciativas ligadas à GS.  

Já considerando os stakeholders externos à empresa, as sugestões de melhoria no 

processo de comunicação englobam: a realização de ações contínuas em veículos de massa 

como TV, utilização de espaço na conta digital, parcerias com locais onde há a venda de 

lâmpadas para a divulgação de projetos ligados à economia de energia, produção de conteúdo 

informativo para a divulgação nos veículos tradicionais  de comunicação e internet 

(especialmente sobre P&D), e projeto para divulgação e conscientização nas escolas.  
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4.3 Fase quantitativa 

 
Na fase quantitativa da presente pesquisa, survey online foi realizada junto ao universo 

formado pelos stakeholders-chave da CPFL Energia, previamente definidos no início do 

projeto. O questionário formado a partir das variáveis estabelecidas na etapa qualitativa foi 

aprovado pela equipe da FEA-RP e da empresa, e posteriormente validado, com amostra de 

quinze respondentes.  

Composto em sua maioria por variáveis escalares, o formulário de investigação reuniu 

24 questões em escala Likert, além de quatro perguntas iniciais de caracterização da amostra e 

uma questão aberta para indicação de projeto de GS da CPFL Energia. A versão final da 

pesquisa online incluiu ainda treze itens para classificação de subtemas materiais da CPFL, 

como parte de uma atividade complementar destinada à empresa.  

Ao final de três meses de coleta, foram obtidas 183 respostas de colaboradores CPFL e 

de empresas controladas e coligadas, 174 respostas de clientes e 122 respostas de fornecedores, 

totalizando 479 respondentes para a análise quantitativa. O questionário online também foi 

enviado para membros da diretoria executiva e associações setoriais, para que pudessem 

participar das questões de classificação de subtemas materiais, mas as respostas obtidas desses 

públicos não foram consideradas para essa etapa da presente pesquisa. Ressalta-se ainda que 

houve baixa taxa de repostas por parte desses grupos de stakeholders, o que inviabiliza qualquer 

análise estatística (três respostas da diretoria executiva e quatro de membros de associações 

setoriais). 

Para a análise quantitativa foram consideradas apenas as respostas completas ao 

questionário, sendo descartadas as respostas incompletas. Os dados quantitativos foram então 

tratados e, posteriormente, inseridos no software SPSS para a aplicação das ferramentas 

estatísticas propostas, AF, AC e ANOVA/ Teste de Kruskal-Wallis, conforme apresentado em 

tópicos adiante. 

 

 

Perfil da amostra 

 
A partir do universo amostral composto por 479 respondentes, tem-se breve 

apresentação de dados descritivos sobre gênero, faixa etária, tempo de relacionamento com a 

CPFL Energia e tipo de stakeholder, os quais auxiliam na caracterização da amostra e melhor 

entendimento para análise dos resultados que se dará adiante. Considerando os stakeholders-
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chave definidos no presente estudo, a quantidade de respondentes obtida em cada grupo 

ultrapassou a amostra mínima exigida de 120 pessoas, com a distribuição relativamente 

equilibrada entre colaboradores e clientes. Número menor de fornecedores participou da 

pesquisa online em relação aos outros dois grupos (Gráfico 14). Não houve predominância 

expressiva de um único grupo de stakeholders-chave dentre os respondentes. 

 

Gráfico 14 – Stakeholders-chave da CPFL Energia respondentes da survey online 
(percentual). 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quanto ao gênero, os respondentes são em sua maioria homens. Contudo, o 

detalhamento por grupo de stakeholders-chave, revela que a predominância masculina é 

bastante expressiva entre fornecedores e colaboradores CPFL Energia. Na amostra de clientes, 

homens e mulheres estão representados de forma quase equilibrada (Figura 14). A 

predominância de homens no quadro de colaboradores da empresa é evidenciada pelo RA que 

mostrada que apenas 19% dos funcionários eram mulheres em 2017 (CPFL, 2017). 
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Figura 13 – Gráficos dos Stakeholders-chave da CPFL Energia respondentes da survey online 
quanto ao gênero (percentual). 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Na avaliação da faixa etária (Figura 15), dentre as faixas etárias estabelecidas, o grupo 

com mais respondentes encontra-se entre 31 e 40 anos, seguido pelo grupo que possui entre 41 

e 50 anos e, posteriormente o grupo entre 21 e 30 anos. Juntos, esses grupos representam 80% 

da amostra. Olhando as amostras dos stakeholders separadamente, destaca-se que o grupo com 

mais representantes entre os respondentes clientes pertencem à faixa etária entre 31 e 40 anos 

e, no caso dos fornecedores, entre 41 e 50 anos. Já para os colaboradores, o grupo com mais 

respondentes está na faixa etária entre 21 e 30 anos, dado que mantém relação direta com 

informação divulgada no RA, em que o maior percentual de contratações de colaboradores da 

empresa em 2017 foi de pessoas até 30 anos (28% das contratações X 14% entre 30 e 50 anos) 

(CPFL, 2017). 
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Figura 14 – Gráficos dos Stakeholders-chave da CPFL Energia respondentes da survey online 
quanto à faixa etária (percentual). 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quando se olha para o tempo de relacionamento que os stakeholders respondentes 

mantém com a CPFL Energia, mais da metade (aproximadamente 56%) possui seis ou mais 

anos de tempo de relacionamento com a empresa (Figura 16), o que revela que o contato entre 

esses públicos, de maneira geral, e a companhia já existe por período significativo. Na relação 

colaborador-empresa, a maior parte dos respondentes possui de um a cinco anos de trabalho na 

CPFL. Vale ressaltar que quase 30% dos respondentes trabalha na CPFL há mais de 11 anos. 

No caso dos fornecedores, o cenário assemelha-se ao dos colaboradores, sendo que 50% dos 

respondentes mantém negócios com a empresa entre 1 e 5 anos e cerca de 31% deles fornece 

para a CPFL há mais de 11 anos. 
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Figura 15 – Gráficos dos Stakeholders-chave da CPFL Energia respondentes da survey online 
quanto ao tempo de relacionamento que mantém com a empresa (percentual). 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

No caso dos clientes, mais da metade é consumidor CPFL Energia há mais de 11 anos 

(Figura 16), o que se explica pelo fato de que a empresa possui a concessão para distribuição 

de energia em determinadas regiões do país, sendo essa distribuição exclusiva. Nessa situação, 

os clientes não possuem opção de escolha para a contratação do serviço de consumo de energia 

elétrica, o que faz com que sejam clientes da companhia durante todo o período em que 

residirem e/ou mantiverem um negócio (comércio, propriedade rural, indústria) na respectiva 

região de concessão. 

 

 

Gestão sustentável da CPFL – projetos relacionados 

 

A fim de capturar informações sobre a lembrança dos stakeholders quanto a projetos 

relacionados à GS da CPFL, questão aberta foi inserida no questionário para que os 

respondentes pudessem preencher com a indicação de um ou mais projetos que eles consideram 

importantes.  
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Diversos projetos foram mencionados pelos respondentes e, para auxiliar na análise 

dessas respostas, foi utilizada a ferramenta Wordcloud21, a fim de se obter a frequência das 

palavras mais mencionadas, assim como sua representação gráfica em nuvem de palavras 

(Figura 17). De maneira geral, essa figura facilita a visualização dos projetos mais mencionados 

pelos stakeholders-chave, uma vez que traz em destaque as palavras mais frequentes no 

conteúdo abordado. Para a aplicação da frequência de palavras, as informações foram dispostas 

em arquivos (Apêndices 11, 12 e 13) e posteriormente tratadas, para que expressões de 

significado único (que remetem a uma ação de sustentabilidade e/ou projeto da empresa) 

pudessem ser reunidas em uma única palavra, com a supressão do espaço, e então capturadas 

pela ferramenta como uma única expressão (mesma técnica utilizada na etapa qualitativa desse 

estudo). 

 

Figura 16 - Nuvem de palavras para projetos relacionados à GS da CPFL Energia – 
Stakeholders-chave. 

    
Fonte: elaborado pela autora (www.wordclouds.com). 

 
De acordo com a frequência de palavras, “energia solar” e “arborização” representam 

projetos da GS da CPFL que foram os mais mencionados pelos respondentes. Além disso, as 

energias renováveis representam atividade de importância na visão dos stakeholders 

                                                
21 https://www.wordclouds.com/ 
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respondentes, uma vez que foram citadas por diversas vezes, com a utilização de diferentes 

palavras e expressões como referência: “energia solar”, “eólica”, “renováveis”, “envo”, 

“energia renovável”, “energia eólica”, “solar”, “painéis solares”, “geração eólica”, 

“geração solar”, “tanquinho”, “painéis”, “energia fotovoltaica”, “tetos solares”, “placas 

solares”, “parque eólico”, etc. 

Outro destaque refere-se ao projeto de mobilidade elétrica, bastante mencionado na 

survey, considerando-se diferentes palavras e/ou expressões: “mobilidade elétrica”, “carros 

elétricos”, “emotive”, “carro elétrico”, “veículo elétrico”, entre outras. Projetos específicos 

ligados a ações sociais e culturais também foram relacionados com ênfase pelos respondentes: 

“Semear”, “CPFL nas escolas”, “Café filosófico”, “instituto”, “cultura”, etc. 

De maneira geral, é importante destacar que, dentre o total de respondentes, 194 

deixaram essa questão em branco, ou seja, aproximadamente 40% dos stakeholders-chave que 

participaram da pesquisa não se lembraram de projetos da CPFL relacionados à GS ou optaram 

por não responder à pergunta, sendo a maioria deles clientes ou fornecedores da empresa. Esses 

dados indicam a existência de um gap no processo de comunicação das ações e projetos ligados 

à GS da CPFL, considerando seus stakeholders, o que vai ao encontro dos outputs obtidos 

durante os grupos focais, em que a comunicação apareceu como um dos pontos de atenção e 

necessidade de melhoria para a empresa. No caso de clientes e fornecedores, essa lacuna 

apresenta-se maior, deixando um cenário de alerta para a empresa quanto à importância do 

reforço de marketing junto a esses públicos de interesse, considerando seus diferentes 

segmentos. Campanhas de comunicação interna que envolvam outros stakeholders são também 

fundamentais para difundir tais iniciativa, engajar essas partes interessadas nas questões que 

envolvem a GS (Yusoff et al., 2006) e impactar na percepção de valor (Ritter & Walter, 2016). 

 

 

4.3.1 Análise dos dados 

 

A análise quantitativa proposta no presente estudo foi iniciada com a aplicação da 

ferramenta AF, após tratamento dos dados obtidos via Limesurvey (o sistema de questionários 

gratuito disponibilizado pela FEA-RP/USP e utilizado nesta pesquisa). Ressalta-se, que para a 

etapa quantitativa do trabalho, foram consideradas apenas as respostas fornecidas pelos grupos 

de stakeholders-chave previamente definidos – colaboradores, clientes e fornecedores.  
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Análise fatorial 

 

Inicialmente, aplicou-se AF (AF 1), considerando-se as 24 variáveis escalares do 

questionário, pertencentes ao estudo (Tabela 4). Adotou-se o método de componentes 

principais, o qual considera toda a variação no conjunto de variáveis a serem analisadas 

(variância comum22, variância única23 e variância de erro24), com o objetivo de reduzir o 

conjunto de variáveis originais a um grupo menor formado por variáveis compostas ((Hair, Jr. 

et al., 2005; Malhotra, 2012) . Dessa forma, busca-se explicar “o máximo possível da variância 

original no conjunto de dados por alguns componentes principais” (Hair, Jr. et al., 2005, p. 391). 

Segundo Hair, Jr. et al. (2005), as soluções fatoriais de componentes principais tendem a ser 

mais estáveis e representam a abordagem mais utilizada na pesquisa em Administração.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
22Variância comum – “porção da variância total [variabilidade na distribuição dos dados] que é compartilhada com 
todas as variáveis originais na análise” (Hair, Jr. et al., 2005, pa. 391). 
23 Variância única – “porção da variância total que é específica ou única para somente uma variável” (Hair, Jr. et 
al., 2005, p. 391) 
24 Variância de erro – “porção da variância que resulta de um erro na mensuração ou coleta de dados” (Hair, Jr. et 
al., 2005, p. 391) 
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Tabela 4 - Variáveis escalares do estudo. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Como primeiro resultado da AF 1, a estatística descritiva mostra a média e desvio padrão 

das respostas de todos os respondentes da amostra (479 stakeholders) para cada uma das 

variáveis escalares consideradas no estudo. De acordo com a Tabela 5, grande parte das 

variáveis obteve média superior a 4, indicando concordância ou percepção positiva dos 

respondentes com relação às afirmações apresentadas por cada variável. As exceções foram as 

variáveis “GS_apenas_cumprelei” e “GS_além_exigência”, com médias 3,09 e 3,82 

respectivamente, além de “GS_MKT”, com média 2,93. Esses valores médios mais baixos 

revelam que os stakeholders-chave, de maneira geral, não concordam, nem discordam com as 

afirmações que tratam da GS existindo na CPFL apenas para cumprimento da legislação, sendo 

utilizada como estratégia de marketing ou ainda sendo praticada de maneira que excede as 

exigências legais. 

 

Variável Significado 

CPFL_faz_GS A CPFL Energia faz uma gestão sustentável. 

GS_orgulho A GS da CPFL faz com que eu sinta orgulho da empresa. 

GS_MKT A GS da CPFL representa apenas uma estratégia de MKT. 

GS_além_exigência A GS da CPFL vai além do cumprimento das exigências legais. 

GS_LP A GS da CPFL demonstra a preocupação com a continuidade no LP. 

GS_comunidade A GS da CPFL demonstra a preocupação com a comunidade da qual faz parte. 

GS_RN A GS da CPFL demonstra a preocupação com os recursos naturais. 

GS_AN A GS da CPFL prepara a empresa para o futuro ambiente de negócios. 

CPFL_ética A CPFL adota uma conduta ética. 

GS_identificação A GS da CPFL faz com que eu me identifique mais com a empresa. 

GS_apenas_cumprelei A GS da CPFL representa apenas o cumprimento de exigências legais. 

GS_confiança A GS da CPFL contribui para aumentar a confiança que mantenho com ela. 

GS_sociedade A GS da CPFL demonstra a preocupação com a sociedade em geral. 

GS_planeta A GS da CPFL demonstra a preocupação com o futuro do planeta. 

GS_sol_inovadoras A GS da CPFL promove soluções inovadoras. 

CPFL_transparência A CPFL se preocupa em manter a transparência. 

Sinto_orgulho Sinto orgulho da CPFL. 

GS_posiç_estratégica A GS da CPFL representa posição estratégica. 

GS_relação_empresa A GS da CPFL influencia a relação que mantenho com a empresa. 

GS_result_financeiros A GS da CPFL influencia os resultados financeiros da empresa. 

GS_contin_LP A GS da CPFL influencia a continuidade no longo prazo. 

GS_imagem_reput A GS da CPFL influencia a imagem/reputação da empresa. 

GS_ética_CPFL A GS da CPFL influencia a ética da empresa. 

GS_transpar_CPFL A GS da CPFL influencia a transparência da empresa. 
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Tabela 5 – Tabela de estatística descritiva. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Na sequência, a matriz de correlações apresenta a correlação de cada variável com as 

demais variáveis do estudo (Figura 18). De maneira geral, em sua maioria, a matriz apresenta 

altas correlações entre as variáveis. Considerando os valores maiores que 0,8, tem-se que as 

variáveis “GS_comunidade”, “GS_sociedade”, “GS_planeta” e “GS_RN” possuem fortes 

correlações entre sim (Figura 18).  

Correlação forte também pode ser notada entre as variáveis “GS_sociedade” e 

“GS_confiança”. Por sua vez, “GS_confiança” também mantém elevada correlação com 

“GS_identificação”. E “GS_comunidade” também se correlaciona de forma significativa com 

“GS_LP”. 

Ainda considerando valores maiores que 0,8, tem-se forte correção entre as variáveis 

“CPFL_faz_GS” e “GS_orgulho”, enquanto “GS_orgulho” também apresenta alta correlação 

com “Sinto_orgulho”. Por sua vez, a variável “Sinto_orgulho” ainda mantém alta correlação 
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com “CPFL_transparência”, a qual ainda possui significativa correlação com a variável 

“CPFL_ética”. 

 

Figura 17 - Matriz de correlações para a AF das variáveis escalares do estudo. 

.  
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Além das correlações entre as variáveis, o teste de esfericidade de Bartlett se apresenta 

como importante resultado da ferramenta, pois mostra se a AF é adequada ao problema em 
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estudo. Por meio de um teste de hipóteses, busca-se verificar se existe correlação 

suficientemente forte para que a AF possa ser aplicada (Malhotra, 2012). Para tanto tem-se: 

 

H0: Não há correlação suficiente entre as variáveis do estudo; 
 

H1: Existe correlação entre as variáveis do estudo. 
 

Como o p-valor (sig) obtido no Teste de Bartlett foi zero (Figura 19), ou seja, um número 

menor que o nível de significância de 5% (α = 5%), rejeita-se H0, o que significa admitir que a 

AF é adequada ao estudo. 

 

Figura 18 - Teste de Bartlett e KMO. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

De forma complementar, o Teste KMO (Kaiser Meyer Olkin) avalia se a utilização da 

AF é adequada para a base de dados em questão. De maneira geral, valores baixos para a medida 

KMO indicam que o tamanho da amostra é inadequado para o uso da ferramenta. Para a 

adequação da AF à amostra, exige-se KMO ≥ 0,5 (Malhotra, 2012). Como o valor da medida 

obtido no presente estudo foi de 0,970 (para o máximo de 1), considera-se que a AF é adequada 

ao tamanho da amostra considerada (Figura 19). 

Outro resultado da AF é a Matriz de correlações anti-imagem que revela quais variáveis 

podem atrapalhar a análise. Para tal verificação, considera-se apenas a parte inferior da matriz 

(Figura 20). Os valores que aparecem na diagonal com expoente “a”, medem a adequação da 

variável à amostra. Para que uma variável seja considerada adequada ao estudo, esse valor deve 

ser superior a 0,5.  
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Figura 19 - Matriz de correlações anti-imagem  

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Conforme resultados encontrados para a presente pesquisa, todas as variáveis são 

adequadas ao trabalho, sendo que 22 delas apresentam valor igual ou superior a 0,9. Apenas 

uma variável gerou valor entre 0,8 e 0,9 e outra entre 0,7 e 0,8 (Figura 20). 

Já Matriz de comunalidades indica a porcentagem de variabilidade explicada de cada 

variável quando agrupada em fator, ou seja, o quanto da variância de uma determinada variável 
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é explicada pela solução do fator. Segundo Hair, Jr. et al. (2005), grandes comunalidades 

indicam que uma grande quantidade de variância original em uma determinada variável é 

explicada pela solução do fator. Por isso espera-se que esse valor seja superior a 0,6, caso 

contrário, deve-se analisar a manutenção de tais variáveis no estudo (Figura 21). 

 

Figura 20 - Matriz de comunalidades 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Conforme valores presentes na Matriz da Figura 21, apenas a variável 

“GS_além_exigência” ficou com comunalidades abaixo de 0,6. Contudo, como o valor 

apresentado está muito próximo do limite (0,589), decidiu-se pela manutenção da variável. 

Todas as demais variáveis obtiveram valor acima de 0,7, o que indica que a variabilidade 

explicada de cada variável quando agrupada em fator está acima de 70%. 

Posteriormente, a partir do resultado apresentado pela Matriz de variância total 

explicada é possível identificar a quantidade de fatores extraídos pela AF. Essa matriz mostra 
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a porcentagem total da variância que é explicada pelos fatores obtidos. Espera-se que os fatores 

apresentem variância acumulada de pelos menos 60% (Malhotra, 2012). 

 

Figura 21 - Matriz de variância total explicada. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

De acordo com a Figura 22, foram apresentados 3 fatores, sendo 42,538% a 

porcentagem acumulada para o primeiro fator, o que significa que 42,5% da porcentagem total 

da variância do presente estudo é explicada pelo Fator 1. Adicionalmente, tem-se que 69,33% 

da porcentagem total da variância é explicada pelos Fatores 1 e 2. Por fim, 76,7% da 

porcentagem total da variância pode ser explicada pelos Fatores 1, 2 e 3. Quando se alcança 

valor igual ou superior a 60% para a variância total acumulada, tem-se a definição da quantidade 

adequada de fatores a serem extraídos. Neste caso, atingiu-se o patamar dos 60%, com a 

extração de dois fatores. Além disso, a porcentagem total da variância que pode ser explicada 

a partir da extração do Fator 3 é relativamente pequena quando comparada com os outros dois 

fatores (pouco mais de 7%). 

Outro indicador usado para identificar a quantidade ideal de fatores a serem extraídos 

da AF é o gráfico Scree Plot, uma representação gráfica de declive que relaciona autovalores 

versus o número de fatores pela ordem de extração. A análise quanto aos fatores a serem 

extraídos envolve o ponto em que se inicia o declive no respectivo gráfico (Malhotra, 2012). 

Os dados dispostos no Gráfico 15 vão ao encontro do resultado obtido por meio da Matriz de 
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variância total explicada, indicando a extração ideal de dois fatores para o presente estudo, 

ponto em que há o declive no gráfico. 

 

Gráfico 15 - Scree plot. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Para complementar a verificação da adequação da ferramenta ao estudo, a Matriz de 

correlações reproduzidas apresenta em sua parte inferior (Figura 23) os resíduos da análise. Os 

resíduos são calculados a partir da diferença entre as correlações reais (calculadas diretamente 

por meio das variáveis) e as correlações reproduzidas (quando se utiliza a combinação de fatores 

no lugar das variáveis). A análise dos resíduos deve levar em conta todos os valores obtidos, 

sendo 0,05 o parâmetro de comparação (Malhotra, 2012). Quando mais de 20% dos resíduos 

são maiores que 0,05, há indícios de que pode haver inadequação dos resultados.   
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Figura 22 - Matriz de correlações reproduzidas. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Com relação ao presente estudo, verificou-se que pouco mais de 5% dos resíduos são 

maiores que 0,05 (cerca de 5,1%), o que significa que os resultados obtidos por meio da AF 

para essa pesquisa não são inadequados (Figura 23). 

Para a aplicação da AF 1, foi selecionada a opção pela rotação Varimax, a fim de que 

os resultados pudessem ser gerados também no modelo rotacionado. O resultado com a rotação 

de fatores oferece novas possibilidades de análise, além de melhorar a interpretação dos dados 

de saída (outputs) (Hair, Jr. et al., 2005; Malhotra, 2012). A Varimax representa uma rotação 

ortogonal que traz os fatores como não-correlacionados, apesar de os resultados serem 
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correlacionados em sua maioria (Hair, Jr. et al., 2005).  Enfatiza-se que a opção Varimax é a 

rotação mais adotada pelos estudos em Administração (Hair, Jr. et al., 2005; Malhotra, 2012). 

Dessa forma, após rotação dos fatores, a Matriz de componentes rotativa indica, de 

maneira simplificada, quais são as variáveis pertencentes a cada fator. Os valores dispostos na 

matriz são as cargas fatoriais, as quais representam a correlação entre cada variável e cada fator  

(Malhotra, 2012). Cargas fatoriais altas, indicam estrutura bem definida, como verificado na 

Figura 24. 

 

Figura 23 - Matriz de componentes rotativa. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Para a identificação das variáveis que pertencem a cada fator, considera-se as cargas 

fatoriais com maior valor absoluto em cada fator. Assim, conforme a Figura 24, as variáveis 

que compõe o Fator 1 são: “GS_comunidade”, “GS_planeta”, “GS_RN”, “GS_sociedade”, 

“CPFL_transparência”, “Sinto_orgulho”, “GS_orgulho”, “CPFL_faz_GS”, “GS_LP”, 

“GS_identificação”, “GS_sol_inovadoras”, “CPFL_ética”, “GS_confiança”, “GS_AN” e 

“GS_além_exigência”. Já o Fator 2 é formado pelas variáveis: “GS_contin_LP”, 
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“GS_imagem_reput”, “GS_result_financeiros”, “GS_posiç_estratégica”, “GS_ética_CPFL”, 

“GS_transpar_CPFL” e “GS_relação_empresa” (Figura 24). 

As variáveis “GS_apenas_cumprelei” e “GS_MKT” apresentaram maior carga fatorial 

para o Fator 3, sendo esse valor negativo, o que indica uma correlação negativa entre essas 

variáveis e o respectivo fator. Contudo, como analisado anteriormente, o número ideal de 

fatores para o presente estudo é dois, o que faz com que o terceiro fator e suas variáveis sejam 

desconsideradas25 posteriormente. Além disso, conforme recomendam Hair, Jr. et al. (2005), 

são necessários ao menos três variáveis para que um fator seja relevante, o que justifica tal 

desconsideração.  

Por fim, a aplicação do Teste Alfa de Cronbach revela a confiabilidade do modelo 

estatístico proposto, a partir do método de consistência interna (Hair, Jr. et al., 2005). A Figura 

25 mostra o resumo do processamento do caso, em que as 479 respostas da amostra total de 

stakeholders-chave foram mantidas com base em todas as variáveis do processamento. 

 

Figura 24 - Resumo de processamento do caso da AF. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Já a estatística de confiabilidade, por sua vez, mostra o Alfa de Cronbach considerando 

as 22 variáveis testadas. Para esse teste, foram relacionadas apenas as variáveis escalares retidas 

nos Fatores 1 e 2. As duas variáveis que estavam relacionadas a um terceiro fator e que 

apresentaram carga fatorial negativa foram excluídas desse cálculo, porque não foram 

consideradas nas análises estatísticas posteriores. O Alfa de Cronbach avalia a consistência 

interna de cada variável (Hair, Jr. et al., 2005). 

 

 
 
 
 

                                                
25 Ressalta-se que breve análise sobre essas duas variáveis será apresentada mais à frente, auxiliando na 
interpretação dos resultados obtidos (Item 5.2 Resultados e discussões). 
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Tabela 6 – Tabela de estatísticas de confiabilidade. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

As estatísticas de confiabilidade apresentam inicialmente a correlação de item total 

corrigida, que se refere à correlação de cada variável com o total da escala. Para a análise dos 

itens presentes nessa coluna da tabela, deve-se considerar valores maiores que 0,4 para a 

correlação de item total corrigida, assim como valores acima de 0,8 para o Alfa de Cronbach.  

De acordo com a Tabela 6, todos os valores da correlação de item total corrigida estão acima 

de 0,7, assim como o Alfa de Cronbach de todas as variáveis está acima de 0,97, indicando a 

alta confiabilidade do estudo.  

Após análises relativas à primeira aplicação da AF, foi realizada uma segunda rodada 

com a ferramenta (AF 2), excluindo-se as duas variáveis com carga fatorial negativa e que não 

foram retidas nos Fatores 1 e 2 (“GS_apenas_cumprelei” e “GS_MKT”), a fim de que se 

pudesse reavaliar os resultados. Foram consideradas, dessa forma, 22 variáveis escalares. 
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Figura 25 - Matriz de componente rotativa da AF 2, após exclusão de 2 variáveis. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A Matriz de componente rotativa da AF 2 (Figura 26) apresenta a novas cargas fatoriais 

para cada uma das variáveis, ou seja, a correlação entre as variáveis e os fatores. Houve a 

extração dos fatores apontados na AF 1, sendo o Fator 1 formado por 15 variáveis e o Fator 2 

composto por 7 variáveis, mesmo cenário evidenciado na AF 1. 
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Gráfico 16 - Parcela de componente em espaço rotacionado, após exclusão de 2 variáveis. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

De acordo com o Gráfico 16, é possível observar que todas as variáveis retidas em cada 

um dos dois fatores estão bastante próximas entre si no espaço rotacionado, formando dois 

grupos e ratificando assim a extração dos dois fatores na AF 2. 

 

 

Análise de Cluster 

 

A partir da AF, seguiu-se o estudo com a realização de AC, a fim de verificar a existência 

de diferentes perfis no universo dos dois fatores extraídos, isto é, verificar a aglomeração dos 

stakeholders-chave da amostra com base na percepção de valor da GS, de acordo com os dois 

fatores obtidos em cálculo estatístico anterior.  

Para a aplicação da AC, foram consideradas como variáveis os coeficientes de 

pontuação dos Fatores 1 e 2 resultantes da AF para cada um dos 479 casos da amostra total. O 

cálculo desses coeficientes foi feito na AF usando o método de regressão. Ressalta-se que, de 

forma alternativa, os métodos Bartlett e Anderson-Rubin foram também testados para tal 

cálculo e os resultados se mantiveram robustos, sem alteração. 

O procedimento de aglomeração utilizado na AC foi o Método Ward, caracterizado 

como hierárquico (que estabelece uma hierarquia ou estrutura em forma de árvore), 

aglomerativo (que se inicia com cada objeto em um cluster separado) e de variância (que gera 
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clusters para minimizar a variância dentro dos clusters). Esse método é considerado bastante 

utilizado (Malhotra, 2012) e, muito mais que os outros, tende a resultar em conglomerados com 

aproximadamente o mesmo número de objetos (Hair, Jr. et al., 2005) 

Quanto à medida de distância para a AC, adotou-se a distância euclidiana ao quadrado 

que avalia o quão semelhantes ou diferentes são os objetos, neste caso os stakeholders-chave, 

levando-se em conta a semelhança em termos de distância entre pares. Essa medida também é 

considerada a mais utilizada para AC (Malhotra, 2012). 

De acordo com os resultados gerados na primeira aplicação da AC, tem-se que todas as 

respostas de stakeholders-chave foram validas para o estudo, sendo considerados os 479 casos 

(Figura 27). 

 

Figura 26 - Resumo de processamento do caso da AC. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Inicialmente, a AC foi gerada com a seleção de um intervalo de 2 a 6 para a quantidade 

de clusters, a fim de se identificar o número ideal de aglomerações. A partir da análise do 

gráfico Dendrograma (Apêndice 14), observa-se um indicativo para a solução ideal em três 

clusters. A escala vertical mostra o nível de similaridade entre os casos, enquanto a escala 

horizontal apresenta os casos fora de ordem, em uma distribuição que facilita a visualização 

dos agrupamentos formados.  

A decisão por três clusters pode ser reforçada pela análise da Tabela Associação do 

cluster (Apêndice 15), que mostra o resultado final da aglomeração, com a relação dos casos 

conforme associação nos respectivos clusters, levando-se em conta as opções dentro do 

intervalo de 2 a 6 agrupamentos na AC 1. Para o resultado de três clusters, a quantidade de 

casos seguiu uma distribuição ligeiramente mais equilibrada (Gráfico 17), quando comparada 

às outras possibilidades de números de aglomerações. Nas aglomerações a partir de quatro 

clusters, por exemplo, aparece um grupo composto por apenas 22 respondentes, o que aponta 

para um cenário de desproporção entre os respectivos clusters em termos de quantidades de 

casos. 
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Gráfico 17 - Percentual de casos para o resultado de três clusters. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Com a definição da solução de três aglomerações, foi então gerada a AC 2 com a 

seleção de três clusters.  O gráfico Dendrograma da AC 2 (Apêndice 16) mostra o resultado das 

associações dos casos, considerando apenas três clusters, enquanto a Tabela Associação do 

cluster (Apêndice 17) apresenta quais casos/respondentes pertencem a cada cluster.  

Considerando os três clusters, nota-se que eles são formados por respondentes 

pertencentes aos 3 grupos dos stakeholders-chave abordados no presente estudo (Gráfico 18). 

No caso de colaboradores e fornecedores, eles estão em sua maioria percentual no cluster 1, 

aparecendo também nos clusters 2 e 3, mas em menor quantidade. Já os clientes, em sua maioria 

percentual, encontram-se no cluster 3, apesar de estarem bastante presentes também nos cluster 

2 e 1, respectivamente. 

 

Gráfico 18 - Percentual dos stakeholders-chave nos três clusters. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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A partir da AC e dos dados identificados inicialmente nos clusters, seguiu-se com 

ANOVA, a fim de testar estatisticamente as diferenças entre as médias dos clusters escolhidos 

e verificar a existência de grupos estatisticamente diferentes e teoricamente significativos  

(Hair, Jr. et al., 2005), ou seja, verificar se há diferença nas médias dos clusters e, assim, 

diferentes perfis dentro de um mesmo grupo de stakeholder-chave em termos de percepção de 

valor da GS. 

 

 

Análise de Variância 
 

A ANOVA é uma técnica estatística usada para determinar se as médias de duas ou mais 

populações são iguais, de forma a identificar se essas médias amostrais sugerem diferenças 

efetivas entre as populações analisadas ou se tais diferenças (no caso de existirem) decorrem 

apenas da variabilidade da amostra (Malhotra, 2012; Stevenson, 2001). No caso do presente 

estudo, a ANOVA permite identificar se existem diferentes perfis dentro de um mesmo grupo 

de stakeholder-chave em termos de percepção de valor da GS. 

A ANOVA representa uma análise de variância paramétrica e que envolve a 

consideração de alguns pré-requisitos para sua utilização: amostras aleatórias e independentes, 

amostras extraídas de populações normais e populações com variâncias (Hair, Jr. et al., 2005; 

Malhotra, 2012).  

No caso do presente estudo, quanto à aleatoriedade da amostra, ressalta-se que o link da 

pesquisa foi disponibilizado para todo o universo populacional dos stakeholders-chave 

previamente definidos, uma vez que o objetivo era obter uma amostra aleatória e representativa. 

Já em relação à distribuição normal das variáveis a serem utilizadas na ANOVA, foi aplicado 

o teste de normalidade para os coeficientes de pontuação dos fatores utilizados na geração dos 

clusters. 

 

Figura 27 – Teste de normalidade para os coeficientes de pontuação dos fatores. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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De acordo com a Figura 28, os Testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk testam 

a proximidade ou diferença entre a frequência observada e a esperada, considerando as 

hipóteses: 

 

H0: A distribuição é normal; 
 

H1: A distribuição não é normal. 
 

Como o p-valor (sig) obtido nos dois testes (Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk) foi 

zero para as duas variáveis testadas (Figura 28), ou seja, um número menor que o nível de 

significância de 5% (α = 5%), rejeita-se H0, o que significa admitir que as variáveis não seguem 

distribuição normal. Ainda assim, apesar do resultado obtido por meio do teste de normalidade, 

seguiu-se com a verificação da igualdade de variâncias, pois segundo Glass et al. (1972), 

Harwell et al. (1992) e Lix et al. (1996) a ANOVA é robusta a violações de normalidade. 

A verificação da igualdade de variâncias entre as variáveis, conhecida como 

homoscedasticidade, foi feita a partir dos Testes Levene e M de Box, conforme segue: 

 

H0: As variâncias são iguais ao longo dos grupos; 
 

H1: As variâncias não são iguais ao longo dos grupos. 
 

Figura 28 - Teste M de Box para análise de homoscedasticidade. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Conforme a Figura 29, o p-valor (sig) obtido no teste M de Box foi zero, isto é, um 

número menor que o nível de significância de 5% (α = 5%), o que leva à rejeição de H0. De 

forma complementar, o p-valor (sig) obtido no Teste Levene também foi zero (Figura 30), 

conduzindo novamente à rejeição de H0. Entende-se assim que não há igualdade de variâncias, 

o que invalida a utilização da ANOVA. 
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Figura 29 - Teste de igualdade de variâncias de erro de Levene. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Como alternativa à ANOVA, adotou-se então método não paramétrico de análise de 

variância, uma vez que os pré-requisitos não foram atingidos. Dessa forma, optou-se pelo Teste 

Kruskal-Wallis, um teste equivalente à ANOVA, mas direcionado para três ou mais amostras 

independentes, cuja distribuição não é normal e nem homogênea (Stevenson, 2001). Por meio 

dessa ferramenta, buscou-se verificar se as médias das amostras consideradas, no caso os 

Fatores 1 e 2, são iguais, conforme segue: 

 

H0: As médias são iguais; 
 

H1: Pelo menos duas médias não são iguais. 
 

Figura 30 – Teste Kruskal-Wallis para coeficientes de pontuação dos dois fatores. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Seguindo resultado apresentado na Figura 31, o p-valor (sig) obtido foi zero para as duas 

variáveis dependentes, indicando número menor que o nível de significância α = 5%, isto é sig 

= 0% ˂ α = 5%. Assim, rejeita-se H0, o que significa admitir que pelo menos duas médias 

podem ser consideradas diferentes entre si. 

Para o maior entendimento da diferença em pelo menos duas médias conforme apontado 

no Teste Kruskal-Wallis, analisa-se teste adicional disponibilizado pelo software SPSS em que 

é processada a comparação entre pares. De acordo com a Figura 32, que apresenta a comparação 

entre os três clusters, considerando o Fator 1, nota-se que a diferença nas médias está presente 

entre os pares 2-3 e 3-1, em que o p-valor obtido foi zero, ou seja, sig = 0% ˂ α = 5%, o que 

leva à rejeição de H0. Ao mesmo tempo, identifica-se que não há diferença entre os clusters 2 e 

3, no Fator 1, pois o teste indicou a aceitação de H0. 
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Figura 31 – Comparação entre pares considerando os clusters no Fator 1. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

O Gráfico 19 ilustra o teste de comparação entre pares, em que cada nó mostra a posição 

média dos clusters 1, 2 e 3, os valores médios dos coeficientes de pontuação do Fator 1. 

 

Gráfico 19 - Comparação entre pares considerando os clusters no Fator 1. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A mesma análise foi feita a partir da comparação entre os três clusters, considerando o 

Fator 2, conforme Figura 33. Observa-se nessa segunda análise que a diferença nas médias está 

presente em todos os pares de clusters (3-1, 3-2 e 1-2), pois em todos os casos o p-valor obtido 

foi zero, ou seja, sig = 0% ˂ α = 5%, o que leva à rejeição de H0. Assim, identifica-se que há 

diferença entre as médias de todos os clusters no Fator 2. 
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Figura 32 - Comparação entre pares considerando os clusters no Fator 2. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Da mesma forma, o Gráfico 20 apresenta visualmente o teste de comparação entre pares, 

em que cada nó mostra a posição média dos clusters 1, 2 e 3, os valores médios dos coeficientes 

de pontuação do Fator 2, indicando as diferenças. 

 
Gráfico 20 - Comparação entre pares considerando os clusters no Fator 2. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Por sua vez, Gráfico 21 apresenta os coeficientes médios de cada um dos três clusters 

(categorias da variável independente) para cada uma das variáveis dependentes, ou seja os 

Fatores 1 e 2.  
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Gráfico 21 - Estatística descritiva dos clusters em cada fator. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Visualmente, percebe-se que o cluster 2 possui coeficiente médio equilibrado para o 

Fator 1 e Fator 2, alterando-se apenas o sinal desse valor, sendo um dos valores médios positivo 

e o outro negativo. Ao mesmo tempo, o cluster 1 possui os dois coeficientes médios do lado 

positivo do gráfico, sendo o maior valor para o Fator 1. Já o cluster 3 apresenta os dois 

coeficientes médios do lado negativo do gráfico, sendo o menor valor observado para o Fator 

2. 

 

 

4.3.2 Resultados e discussões 

 
A análise dos resultados obtidos por meio da aplicação das ferramentas estatísticas 

propostas permite inferir sobre a identificação de dois fatores relacionados à percepção de valor 

da GS, além da existência de três clusters com diferentes perfis de stakeholders em cada uma 

dessas aglomerações. 

Resumidamente, verificou-se que grande parte dos stakeholders-chave definidos na 

presente pesquisa – colaboradores, clientes e fornecedores – apresenta concordância ou 

avaliação positiva em relação às afirmações contidas no questionário aplicado. De maneira 

geral, essas afirmações abordaram aspectos relacionados à percepção de valor da GS (as 

variáveis de percepção de valor da GS) levantados na etapa qualitativa deste estudo (conforme 
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item 43 Fase qualitativa - análises), incluindo preocupação com a sociedade, recursos naturais, 

o ambiente de negócios, ética, transparência, orgulho, longo prazo, dentre outros. 

De forma detalhada, identificou-se por meio da AF a extração de dois fatores a partir 

das variáveis de percepção de valor da GS. Levando-se em conta as variáveis presentes em cada 

fator, eles podem ser caracterizados de acordo com aspectos externos e internos à organização, 

conversando com o Modelo de valor sustentável proposto por Hart e Milstein (2003) :  

(1) Fator 1 – GS externo, engloba variáveis que abordam a percepção de valor da GS 

em sua relação com o ambiente externo à organização (como a preocupação com o 

a comunidade, o futuro do planeta, recursos naturais, sociedade, a continuidade no 

LP), além de sentimentos externos (como maior identificação com a empresa, 

confiança, orgulho) e iniciativas corporativas que remetem a impactos externos 

(como a própria ideia de praticar a GS, pensar no futuro ambiente de negócios, e 

atender a legislação além do que é exigido). Posicionamento ético e transparente da 

empresa também podem ser considerados aspectos relacionados ao ambiente 

externo por sua influência no mercado, impacto em investimentos externos e 

contribuição para o equilíbrio do ambiente de negócios do país e maior estabilidade 

do SEB; 

(2) Fator 2 – GS interno, reúne variáveis que tratam da percepção de valor da GS com 

relação a aspectos internos à organização (imagem e reputação, resultados 

financeiros, posição estratégica, relação stakeholder-empresa, continuidade no 

longo prazo, influência interna em torno do comportamento e posicionamento ético 

e transparente). 

Vale mencionar que as variáveis relacionadas a um terceiro fator evidenciado na Matriz 

de variância total explicada (Figura 22), ainda na primeira rodada da AF, trazem reflexões 

significativas ao presente estudo, mesmo tendo sido excluídas dos cálculos seguintes, bem 

como o respectivo fator desconsiderado. Essas variáveis, as quais tratavam da GS apenas como 

protocolo para cumprimento de aspectos legais e estratégia de MKT, apresentaram altas cargas 

fatoriais negativas, indicando sentido contrário às demais variáveis consideradas. A partir disso, 

extrapola-se brevemente a análise da fatorial, chamando-se a atenção para a possibilidade 

dessas variáveis indicarem algum tipo de relação com a ideia de percepção de ausência de valor 

(Mitchell et al., 2015), ou seja, pode haver comprometimento da percepção de valor da GS 

relacionada às demais variáveis quando os stakeholders associam a GS da empresa apenas 

como cumprimento de aspectos legais e estratégia de MKT. 
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Com a verificação dos Fatores 1- Externo e 2 - Interno, a AC realizada a partir dos 

coeficientes de pontuação desses fatores possibilitou a identificação de três aglomerações 

distintas. Esses três clusters, por sua vez, reúnem diferentes stakeholders, indicando a 

necessidade de atenção quanto ao tratamento e engajamento desses públicos quando se trata da 

GS e percepção de seu valor, o que expande a ideia de gerenciamento das relações dos 

stakeholders (Hörisch et al., 2014) e os benefícios obtidos por meio dessa gestão (Berman et 

al., 1999; Harrison et al., 2010; Hillman & Keim, 2001; Parmar et al., 2010).  

De maneira complementar, a Variância revela que as médias dos coeficientes de 

pontuação de cada cluster são diferentes entre si, tanto para o Fator 1 – GS Externo, como para 

o Fator 2 – GS Interno, com diferenças entre a maioria dos pares de médias. Esses dados 

ratificam a constatação de que realmente existem diferentes perfis de stakeholders em cada 

cluster, considerando cada um dos fatores, em termos de percepção de valor da GS. 

A verificação da existência de diferentes perfis de stakeholders em cada cluster tem 

significativa importância gerencial, pois faz emergir a necessidade de que a organização tenha 

uma gestão estratégica e direcionada para cada perfil dentro de seus públicos de interesse em 

termos de GS. Isso equivale ao entendimento de que existem diferentes perfis de clientes, assim 

como diferentes perfis de colaboradores e fornecedores quando se leva em conta a percepção 

de valor da GS, ou seja, diferentes clientes percebem valor na GS de maneira diversa, tanto em 

relação ao ambiente externo à organização (GS Externo), como a aspectos internos e ela (GS 

Interno). Desse cenário, justifica-se o desenvolvimento de um Modelo de Gestão de 

Stakeholders com foco na GS, a fim de que se busque identificar esses perfis e gerar maior 

percepção de valor. 
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5 MODELO DE GESTÃO DE STAKEHOLDERS 

 
A partir da constatação da existência de diferentes perfis de stakeholders em cada um 

dos três clusters gerados por meio dos coeficientes de pontuação, considerando-se os dois 

fatores de percepção de valor da GS extraídos do presente estudo, identificou-se a necessidade 

de desenvolvimento de um Modelo de Gestão de Stakeholders com foco na GS que leve em 

conta essas diferenças e ajude a organização a melhorar a percepção de valor desses públicos 

de interesse com relação a suas ações dentro da GS. 

Dessa forma, o presente estudo apresenta um Modelo de Gestão de Stakeholders com 

foco na GS (Figura 34), relacionando os Fatores de percepção de valor da GS identificados 

nesta pesquisa – GS Externo e GS Interno – com o nível de percepção desse valor, variando de 

baixo para alto. Assim, o framework proposto é composto por uma estrutura de quatro 

quadrantes, com a identificação de quatro perfis de stakeholders, bem como a indicação de 

estratégia a ser seguida pela organização e ações a serem desenvolvidas em cada situação 

evidenciada.  

 
Figura 33 – Modelo de Gestão de Stakeholders com foco na GS. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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De acordo com o modelo proposto, existem quatro perfis de stakeholders a serem 

gerenciados pela organização com relação à percepção de valor da GS: Impulsionadores, 

Endógenos, Exógenos e Indiferentes. Os Impulsionadores são os stakeholders que apresentam 

nível alto de percepção de valor da GS tanto em relação ao ambiente externo, como interno da 

organização. Esse perfil percebe valor nas iniciativas que a empresa desenvolve em termos de 

GS e enxerga os impactos dessas ações tanto dentro da companhia como no ambiente externo 

a ela. O Impulsionador é o stakeholder modelo em termos de percepção de valor da GS, 

representando o grupo que a empresa quer e precisa manter, assim como o foco para a evolução 

dos demais públicos. Por isso a estratégia de gestão para esse perfil envolve a sua manutenção, 

sustentada pelo reforço periódico de ações de comunicação direcionada e o desenvolvimento 

de multiplicadores da cultura da GS.  

Os Endógenos formam o grupo dos stakeholders que apresentam alto nível de percepção 

de valor da GS em relação ao ambiente interno da organização, mas baixo nível de percepção 

com relação ao ambiente externo. De maneira geral, esse perfil percebe valor quanto às 

iniciativas de GS que a empresa promove, mas esse valor está relacionado apenas ao ambiente 

interno, ou seja, ele entende que a GS traz benefícios para a organização, mas não visualiza 

esses impactos positivos também externamente. Assim, a estratégia de gestão para os 

Endógenos é a disseminação das iniciativas de GS realizadas pela empresa com foco na 

demonstração dos resultados e possíveis impactos positivos gerados no ambiente externo da 

organização, como a comunidade do entorno, o meio ambiente, o próprio município 

(desenvolvimento econômico), a sociedade em geral, dentre outros. Essa estratégia deve ser 

alicerçada em ações que envolvam a comunicação direcionada a esse grupo de stakeholders, a 

implementação de campanhas socioambientais e atividades de estímulo ao voluntariado. 

Já os Exógenos compõem o grupo de stakeholders que também percebe valor nas 

práticas de GS da empresa, contudo o nível alto de percepção ocorre em relação ao ambiente 

externo, sendo baixo o nível de percepção de valor quanto ao ambiente interno. Em outras 

palavras, esse perfil valoriza as ações de GS implementadas pela companhia, mas só enxerga 

esse valor quanto aos impactos positivos causados no ecossistema que envolve a organização, 

como o meio ambiente, a fauna e flora, a comunidade, a sociedade, etc. Os Exógenos não 

visualizam resultados positivos diretamente para a empresa, seja no âmbito econômico, social 

ou ambiental. Como consequência, a estratégia de gestão para esse perfil está associada à 

assimilação de conceitos e da cultura organizacional relacionada à GS, de forma que se 

desenvolva maior compreensão sobre os benefícios diretos que a GS pode causar no ambiente 
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interno da organização, como maior equidade, qualidade de vida para colaboradores, 

fortalecimento da cadeia de valor, maior eficiência na entrega de produtos/serviços, etc. 

Por fim, os Indiferentes representam os stakeholders que não percebem valor na GS 

promovida pela empresa, sendo baixo ou inexistente o nível de percepção desse valor, tanto 

com relação ao ambiente interno, quanto externo. No geral, esse perfil não valoriza as atividades 

ligadas à GS que a companhia desenvolve, justamente por não enxergar os benefícios internos 

que esse posicionamento pode proporcionar para a organização, nem mesmo visualiza impactos 

externos positivos. Pode-se considerar que os Indiferentes estão fora do universo e do processo 

de conscientização quanto à GS. Por isso, a estratégia de gestão para esses stakeholders é o 

alerta organizacional, a fim de que esses públicos possam ser identificados e trabalhados em 

termos de comunicação e engajamento. As ações que alicerçam essa estratégia envolvem a 

realização de comunicação de massa, atividades de engajamento, formação de redes do 

conhecimento.   

Em suma, o Modelo de Gestão dos Stakeholders com foco na GS objetiva auxiliar a 

empresa na identificação e entendimento sobre os diferentes perfis que compõe seus grupos de 

stakeholders-chave, indicando a estratégia direcionada a cada perfil, assim como as ações que 

podem contribuir para que esses públicos de interesse percebam valor na GS promovida pela 

companhia. O foco reside no gerenciamento desses stakeholders de forma que possam evoluir 

em termos de percepção de valor da GS, visualizando os benefícios desse posicionamento tanto 

em relação ao ambiente externo que envolve a empresa, como para a própria organização de 

maneira direta. 

Considerando-se os clusters identificados na etapa quantitativa desse estudo e 

relacionando-os com os perfis apontados pelo modelo, é possível identificar cada um desses 

grupos de diferentes stakeholders-chave da CPFL Energia nos quadrantes do framework. 

Assim, tem-se que os stakeholders pertencentes ao cluster 1 são caracterizados como 

Impulsionadores (Figura 35), uma vez que possuem o coeficiente de pontuação médio positivo 

tanto para o Fator 1, como para o Fator 2 (Gráfico 21). Ressalta-se que, pelo valor da média em 

cada um dos Fatores, eles tendem a uma percepção de valor da GS maior para o ambiente 

externo em relação ao interno, mas ainda assim, também enxergam valor atrelado internamente 

à organização. 
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Figura 34 – Clusters da CPFL Energia no Modelo de Gestão de Stakeholders com foco na GS. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Por sua vez, os stakeholders do cluster 2 apresentam a média dos coeficientes de 

pontuação positiva para o Fator 2 – interno e negativa para o Fator 1 – externo (Gráfico 21), o 

que indica que o grupo pertence ao perfil Endógeno (Figura 35), ou seja, percebe valor da GS 

apenas quanto aos benefícios internos que essas prática podem proporcionar para a organização. 

Já os stakeholders do cluster 3 representam o perfil Indiferente (Figura 35), pois possuem a 

média dos coeficientes de pontuação negativa para os dois Fatores, 1 e 2, isto é, considera-se 

que não percebem valor da GS tanto interna, quanto externamente (Gráfico 21). 

Por meio do Modelo de Gestão do Stakeholder com foco na GS proposto, o presente 

estudo vai além dos pressupostos teóricos que tratam apenas da importância do gerenciamento 

das relações com stakeholders (Hörisch et al., 2014) e dos benefícios ligados a essa gestão 

(Berman et al., 1999; Harrison et al., 2010; Hillman & Keim, 2001; Parmar et al., 2010). Para 

um maior potencial de criação de valor, torna-se necessário compreender que os stakeholders 

possuem interesses multifacetados, conforme descreve Freeman (2010), e que atores de um 

mesmo grupo de partes interessadas possuem características distintas e percepções divergentes 

em relação à GS, o que leva à necessidade de um gerenciamento que considere essas diferenças.  

Adicionalmente, os resultados desta pesquisa vão ao encontro do Modelo de valor 

sustentável de Hart e Milstein (2003), em que a criação de valor implica em ações internas e 
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externas integradas à estratégia organizacional, uma vez que os fatores de percepção de valor 

gerados na análise estatística também apontam para a importância quanto ao ambiente externo 

e interno à empresa. 
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6 CONCLUSÕES 

 
A partir das etapas qualitativa e quantitativa realizadas neste estudo foi possível 

desenvolver maior entendimento sobre a percepção de valor da GS para os stakeholders, 

promovendo contribuições tanto para o avanço da pavimentação teórica sobre o tema, como na 

aplicação prática de conceitos e ferramentas. Com a identificação da existência de percepção 

desse valor e sua descrição em termos de variáveis, fatores e aglomerações, abre-se caminho 

para a possibilidade de minimização do trade-off entre as esferas social, ambiental e econômica 

que ainda existe no ambiente corporativo em geral (Bansal, 2002; Porter & Linde, 1995).  

Dentre os principais achados de pesquisa, destaca-se que a etapa exploratória 

possibilitou identificar variáveis de percepção de valor da GS, as quais representam importantes 

associações que os stakeholders estabelecem com o tema, confirmando assim a P1, que 

considera que os Stakeholders-chave percebem a GS da empresa por meio da associação de 

diferentes aspectos. Chama atenção o fato de aspectos subjetivos fazerem parte dessas variáveis 

com certa frequência, incluindo a ideia de orgulho, credibilidade, confiança (Ritter & Walter, 

2016), em complemento às dimensões que compõe a sustentabilidade – econômica, social e 

ambiental (Elkington, 1997; Perrini & Tencati, 2006; Stead & Stead, 2000, 2013).Outro ponto 

relevante da análise qualitativa, remete ao distanciamento entre os discursos dos stakeholders 

quando se considera a percepção de valor da GS, pelo menos com relação ao conteúdo desses 

discursos na prática. 

Já a etapa descritiva revelou que as variáveis de percepção de valor da GS podem ser 

agrupadas em dois fatores principais, sendo um deles relacionado ao ambiente externo à 

organização e o outro ao ambiente interno (S. Hart & Milstein, 2003), ou seja, o valor da GS 

pode ser percebido pelos stakeholders a partir de um critério que relaciona a visualização de 

benefícios ou impactos positivos tanto no dia a dia da empresa, como no ecossistema em que a 

organização está inserida, o que vai ao encontro da primeira hipótese - Os stakeholders-chave 

percebem valor na GS da empresa. Além disso, houve a descoberta de três clusters que estão 

associados a esses fatores, além da existência de diferentes perfis de stakeholders dentro dessas 

aglomerações, convergindo com a segunda hipótese - Stakeholders-chave apresentam 

diferentes perfis quanto à percepção de valor da GS. 

A identificação de diferentes perfis direciona para a necessidade de desenvolvimento de 

estratégias de gestão divergentes, que sejam direcionadas a cada tipo específico de ator, com o 

objetivo de obter maior nível de percepção de valor da GS. Para tanto, o desenvolvimento de 
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um Modelo de Gestão de Stakeholders com foco na GS direciona para o atendimento dessa 

necessidade da empresa e apresenta um framework para aplicação prática gerencial, reunindo 

estratégia e ações a serem implementas em relação a esse gerenciamento. O objetivo foca no 

trabalho da comunicação e engajamento para que os diferentes perfis caminhem na direção do 

grupo Impulsionadores, aquele que percebe valor da GS de maneira relacionada tanto ao 

ambiente interno, quanto externo.  

Conforme análise dos agrupamentos dos stakeholders-chave da CPFL Energia 

apontados neste estudo, identificou-se que o cluster 1 pertence ao perfil Impulsionadores, 

enquanto o cluster 2 está posicionado no quadrante do perfil Endógeno e o cluster 3 pertence 

ao perfil Indiferente (Figura 35). 

 

 

6.1 Quanto aos objetivos da pesquisa 

 
Direcionada a identificar e descrever como os stakeholders percebem valor na GS, a 

presente pesquisa evoluiu de forma gradativa, alcançando os objetivos específicos 

determinados dentro da proposta que envolve um trabalho investigativo de métodos mistos, sob 

a estratégia de estudo de caso. O atingimento de cada objetivo específico foi fundamental para 

que se chegasse ao objetivo geral. 

Dessa forma, a pesquisa bibliográfica inicial e a análise de documentos específicos da 

CPFL Energia conduziram à definição dos stakeholders-chave da empresa e sua priorização 

para participação no estudo. Assim, ainda em fase inicial do trabalho, foi realizado o 

mapeamento dos stakeholders-chave da companhia, ajustados posteriormente em momento de 

interação com a organização. Os stakeholders-chave selecionados para este projeto foram 

clientes, colaboradores e fornecedores. 

Outro objetivo específico alcançado ao longo da pesquisa foi a identificação de variáveis 

que são associadas à percepção de valor da GS. Após a realização de grupos focais com os 

stakeholders-chave previamente definidos para o estudo e análises de conteúdo dos dados 

obtidos, foram identificadas as variáveis que, posteriormente, foram trabalhadas no 

questionário para aplicação online. Essas variáveis reúnem tópicos como orgulho, 

segurança/estabilidade, credibilidade, responsabilidade (cumprir papel), além das dimensões 

ambiental, social e econômica, ou seja, aspectos principais que os stakeholders mais associaram 

à GS durante as discussões de grupo. 
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Adicionalmente, a descrição da percepção de valor da GS foi possível a partir da análise 

estatística dos dados obtidos por meio da aplicação de questionário online. As respostas frente 

às variáveis presentes no questionário foram analisadas após realização de AF e resultaram na 

extração de dois fatores que representam a percepção de valor da GS sob o ponto de vista dos 

stakeholders. De acordo com o primeiro fator, a percepção de valor da GS está relacionada ao 

ambiente externo à organização. Já o segundo fator aborda a percepção de valor com relação 

ao ambiente interno da empresa. 

Com a identificação e descrição dos fatores que representam a percepção de valor da 

GS, foi possível verificar a existência de três clusters relacionados a esses fatores, após 

aplicação da AC. Esse resultado levou ao alcance de mais um objetivo específico do estudo. De 

forma complementar, a análise de variância com o Teste Kruskal-Wallis apresentou a 

ocorrência de diferentes perfis de stakeholders em cada cluster, revelando que dentro de um 

mesmo grupo de públicos de interesse existem diferentes perfis quanto à percepção de valor da 

GS.  

Por fim, o desenvolvimento do Modelo de Gestão dos Stakeholders com foco na GS 

contribuiu sobremaneira para a maior compreensão sobre o tema em estudo, auxiliando na 

definição de diferentes perfis de stakeholders, bem como em estratégias para gestão desses 

atores e ações específicas para cada perfil, a fim de alavancar a percepção de valor que eles 

possuem sobre a GS implementada pela empresa. Trata-se de uma ferramenta gerencial com 

característica prática, embasada em fundamentação conceitual e estatística.  

Diante disso, ressalta-se que o objetivo geral da pesquisa foi atingido, embasado pelo 

alcance gradual de todos os objetivos específicos propostos. Houve avanço no entendimento 

sobre a percepção de valor da GS por parte dos stakeholders e a forma com que esses atores 

percebem esse valor, além da identificação de diferentes perfis dentro de um mesmo grupo de 

stakeholder. Avanços também foram obtidos por meio da maior interação entre as discussões 

teóricas e aplicações práticas, especialmente quando se propõe um framework que reúne 

aspectos teóricos e práticos em uma ferramenta gerencial. 

 

 

6.2 Quanto às implicações teóricas 

 
Os resultados alcançados neste estudo permitem considerar que ele é consistente com 

ideias e conceitos abordados em trabalhos anteriores que tratam de criação de valor para 
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stakeholders (S. Hart & Milstein, 2003; Hörisch et al., 2014). Existem diferentes públicos de 

interesse em um negócio (Donaldson & Preston, 1995; Freeman, 1984), com características e 

demandas distintas entre si (Hörisch et al., 2014), o que foi reforçado pela identificação de 

perfis diferentes dentro do grupo os stakeholders da amostra.  

Além disso, o presente estudo também reforça evidências empíricas que já discorreram 

sobre a relação entre os stakeholders e diversos aspectos que fazem parte ou estão associados à 

GS, como gestão ambiental, promoção do diálogo, posicionamento proativo em relação ao 

tema, pressão com foco na GS (Darnall et al., 2010; Daub & Ergenzinger, 2005; Ferrón Vilchez 

et al., 2017; Martín-de Castro et al., 2016; Porter & Linde, 1995; Rodrigue et al., 2013). 

Conforme identificado em etapa qualitativa, os stakeholders estabelecem a associação da GS 

com variáveis que englobam os três pilares da sustentabilidade (Elkington, 1997; Stead & 

Stead, 2013), além de conceitos como sentimento de orgulho, segurança/estabilidade (Neubert 

& Dyck, 2016), credibilidade, dentre outros. 

Contribuições teóricas são proporcionadas pelos resultados deste estudo, a partir do 

momento em que promovem a discussão sobre percepção de valor, stakeholder e GS de forma 

conjunta, um tema pouco retratado pelas pesquisas acadêmicas nos últimos anos. Contribuição 

acadêmica adicional é gerada pelo desenvolvimento de um Modelo de Gestão de Stakeholders 

com foco na GS, possibilitando validações e aplicações futuras da ferramenta com impactos 

sobre a teoria. 

 

 

6.3 Quanto às implicações gerenciais 

 
Em complementação às contribuições teóricas, os achados da presente pesquisa trazem 

um alerta para o ambiente corporativo quanto à necessidade de gerenciamento de stakeholders, 

considerando diferentes perfis de percepção de valor da GS. Ações específicas de comunicação 

e engajamento tornam-se essenciais para que haja evolução da empresa em termos de percepção 

de valor da GS. 

Em contrapartida, a própria constatação da existência de percepção de valor representa 

instrumento que possibilita, entre outros aspectos, minimizar a dificuldade de conciliação entre 

a gestão voltada à sustentabilidade e seu retorno para as organizações, contribuindo assim para 

atenuar ou mesmo eliminar a ideia desse trade-off. 
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Ressalta-se ainda que, a partir do maior entendimento sobre a existência de percepção 

de valor da GS para os stakeholders, espera-se que o trabalho possa contribuir, de maneira 

prática e significativa, para que um maior número de organizações se posicione de maneira 

proativa em busca de estratégias sustentáveis e planeje de forma mais eficiente suas iniciativas 

relacionadas à GS.  

Por fim, o Modelo de Gestão de Stakeholders que considera a percepção de valor da GS 

permitirá o avanço das discussões teóricas acerca do tema, assim como a implementação prática 

do framework gerado, auxiliando no gerenciamento dos diferentes perfis dentro dos grupos de 

stakeholders, gerando maior engajamento e, consequentemente, maior nível de percepção de 

valor da GS. 

 

 

6.4 Quanto às limitações e estudos futuros 

 
O presente trabalho apresenta limitações que exigem ponderação dos resultados. Dentre 

as limitações, considera-se: 

x condução da pesquisa somente com os stakeholders-chave, por conveniência, 

considerando-se a inviabilidade de abrangência de todos os stakeholders da empresa estudada 

em termos de volume de dados e prazo para realização do estudo, bem como a inexistência de 

universo amostral que permitisse a aplicação das ferramentas estatísticas propostas; 

x ausência de neutralidade total na pesquisa, em virtude da análise de conteúdo 

exigir inferências da pesquisadora em diferentes fases do processo;  

x pouca possibilidade de generalização científica, apesar do estudo em abordagem 

de métodos mistos, uma vez que a estratégia metodológica é baseada em estudo de caso único 

integrado. Estudos de caso podem ser generalizáveis às proposições teóricas, mas não às 

populações. 

Como agenda futura, sugere-se a aplicação do método proposto neste estudo em 

empresas de outros segmentos, a fim de proporcionar a possibilidade de comparação dos 

resultados e avaliação dos mesmos em organizações que, como a CPFL Energia, promovem a 

GS. A complementação deste estudo com pesquisas semelhantes em outras organizações pode 

contribuir ainda para o aprimoramento do método. Adicionalmente, a validação do Modelo de 

Gestão de Stakeholders com foco na GS proposto ao final desse estudo se faz necessária para 

que o mesmo possa então ser difundido e utilizado em larga escala pelas companhias que 
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objetivam evoluir em termos de percepção de valor de suas atividades de GS, assim como 

pretendem gerenciar seus stakeholders com relação a essa percepção. 

Uma última sugestão para continuidade da pesquisa no tema engloba ainda a ampliação 

dos grupos de stakeholders dentro do universo amostral, permitindo a extensão dos resultados 

para outras partes interessadas, bem como a revisão dos fatores e clusters gerados a partir das 

ferramentas aplicadas na etapa quantitativa.  
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APÊNDICE 

APÊNDICE 1 – Roteiro base utilizado nos grupos focais e entrevista semiestruturada. 
 
GESTÃO SUSTENTÁVEL E ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS – TEMAS RELEVANTES 

GRUPO FOCAL / ENTREVISTA 

 

Data:  
Horário:  
Local:  
Mediadora: Profa. Dra. Adriana Cristina Ferreira Caldana 
Observador/analista: Adriana Fiorani Pennabel 
Tema: Valor da Gestão Sustentável  
Objetivo: Identificar e descrever como os stakeholders da CPFL percebem valor na gestão 
estratégica sustentável adotada pela CPFL Energia. 
 
Abertura (mediadora) – 15’  

x Apresentação pessoal 
x Informação sobre a gravação, entrega do termo de consentimento para gravação e 

distribuição de crachás (ou outro tipo de identificação pessoal dos participantes) 
x Esclarecimento sobre o papel dos participantes no processo e regras do grupo focal 

(tempo de duração, celulares, uso de sanitário etc.) 
x Apresentação dos participantes – nome, local onde reside, profissão, relação com a 

CPFL 
x Introdução do tema e dos objetivos do grupo de discussão 
x Explicação breve sobre o termo “gestão sustentável” (definição, exemplos) e demais 

expressões que facilitem o entendimento dos participantes 
 
Perguntas / discussão – 50’ 
 

1) De maneira geral, o que significa para vocês uma gestão estratégica sustentável, uma 
gestão voltada à sustentabilidade? O que vem primeiro à mente quando pensam em 
sustentabilidade organizacional? Citar exemplos. (QUESTÃO GERAL DE 
ABERTURA) 

2) Qual a relevância da gestão sustentável para uma organização, na opinião de vocês? Por 
que? (QUESTÃO GERAL) 

3) Para vocês, faz diferença trabalhar em (gerenciar, fornecer para, ter relação comercial 
com ou manter parceria com) uma empresa que adota a sustentabilidade em sua gestão 
estratégica? Por que? Conhecem empresas que adotam a sustentabilidade em sua 
gestão? (QUESTÃO POR STAKEHOLDER) 

4) Pensando como colaboradores da CPFL (diretores executivos, fornecedores, clientes ou 
membros de associação setorial), vocês lembram de ações de sustentabilidade que a 
empresa tem desenvolvido (estimular exemplos, se necessário)? (QUESTÃO CPFL) 

5) Como avaliam essas ações, projetos, iniciativas de sustentabilidade na gestão da CPFL? 
São positivas, negativas, indiferentes? Por que? (QUESTÃO CPFL) 
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6) Na opinião de vocês, quais atividades a CPFL poderia aprimorar com relação à gestão 
sustentável? (práticas sociais e ambientais / internas e externas) (QUESTÃO CPFL) 

7) Para encerrar, como vocês ficam sabendo sobre as iniciativas relacionadas à gestão 
sustentável da CPFL? (QUESTÃO CPFL) 
 

 
Consulta – Temas materiais / relevantes - 10’ 
 
Distribuição de ficha aos participantes para que preencham a consulta proposta de selecionar e 
classificar em ordem de importância os temas matérias de gestão sustentável organizacional 
apresentados.  
 
 
Fechamento – 5’ 

 
Breve resumo das questões discutidas e tópicos apontados pelo grupo, seguido pelo 
agradecimento a todos pela participação 
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APÊNDICE 2 – Questionário aplicado durante etapa quantitativa. 
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APÊNDICE 3 – Temas e subtemas conforme priorização dos stakeholders da CPFL Energia. 
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APÊNDICE 4 - Árvore de palavras – consulta a “meio ambiente”, “ambiental” e variações. 
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APÊNDICE 5 - Árvore de palavras – consulta a “resultado”, “econômico” e variações. 
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APÊNDICE 6 - Árvore de palavras – consulta a “social”, “sociedade” e variações. 
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APÊNDICE 7 - Árvore de palavras – consulta a “futuro”, “longo prazo” e variações. 
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APÊNDICE 8 - Árvore de palavras – consulta a “imagem”, “marketing” e variações. 
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APÊNDICE 9 - Árvore de palavras – consulta a “comunicação” e variações. 
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APÊNDICE 10 - Árvore de palavras – consulta a “segurança”. 
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APÊNDICE 11 – Projetos relacionados à GS da CPFL Energia citados pelos colaboradores na 
survey. 

 
Colaboradores 

Energia solar fotovoltaica; Redes Subterrâneas; Reuso e descarte de materiais; Instituto CPFL; Programas 
ambientais e licenciamentos. 
Descarte de materiais contaminados. 
Troca de equipamentos elétricos a comunidades para incentivo do consumo consciente. 
eólica e solar 
Campanha para troca das lâmpadas de seus funcionários por modelos mais econômicos 
Acredito que poderíamos ter projetos focados na redução de consumo de descartáveis. Vejo que 
consumimos uma quantidade muito grande desses produtos diariamente. Se isso não for possível, sugiro 
uma campanha forte para mostrar aos colaboradores que destinamos para reciclagem todos os descartáveis 
consumidos. Acho que seria interessante para valorizar ainda mais nossa marca. 
Canal Ética 
Painéis solares 
Energia Solar e Eólica 
não usar copo descartável. 
nenhuma ideia no momento. 
Programa ADMS da Diretoria de Operações. 
Aproveito a ocasião, para a empresa ficar mais atenta à sustentabilidade também de seus colaboradores que 
detém conhecimento técnico e cultural da organização, criando oportunidades de crescimento e 
desenvolvimento dentro da empresa, com mais recrutamentos internos, planos de sucessão, etc... 
Coleta seletiva de lixo. Redução do uso de copos descartáveis. 
Arborização + Mais Segura, Chega de Choque, CPFL nas Escolas, Circuito CPFL, Café Filosófico 
Carro Elétrico; Placas de aquecimento solar. 
gosto da iniciativa de voluntariado com o projeto Semear, que faz trabalhos para a comunidade 
Destinação Sucata; Reforma de Equipamentos, transformadores e Medidores; Projetos eficiência 
energética; desenvolvimento de fornecedores. 

Gestão ambiental, eficiência energética 
Os parques eólicos; Os Programas de Eficiência Energética  
reciclagem e coleta seletiva 
Uso de Energias alternativas na geração ( Solar ). E uso de Smart Grid em subestações. E o programa de 
reposição de arvores nativas.  
Carros elétricos 
Utilização das canecas em substituição dos copinhos plásticos, projeto de arborização, redução do consumo 
de água.  
Preocupação com o cliente, com os recursos naturais, a imagem da empresa, sinto orgulho de fazer parte da 
cpfl paulista. 
Telhados solares 
Carro elétrico.  
Eu acho todos os projetos das gestões sustentável importantes para os clientes. 
Fazer mais investimentos nas redes. 
Fazer mais investimentos nas subestações. 
Dar mais oportunidades para as pessoas do setor elétrico. 
Contratar mais pessoas para trabalhar na nossa empresa. 
Arborização mais segura 
Seleção resíduos, disponibilização de toalhas e xícaras 
Projetos de Eficiência Energética e Inovação.  
Geração de energia eólica.   
Não são divulgados processos de gestão sustentável com frequência, as pessoas não são informadas das 
possibilidades. A empresa visa o crescimento financeiro e a obtenção de certificados, mas as ações de 
sustentabilidade não são tomadas em prol do meio ambiente ou da sociedade. 
Investimento em empresa de energia solar (Envo), desenvolvimento dos carros elétricos.   
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Programas de Eficiência energética; 
A CPFL Renováveis atuando fortemente na geração de energias Eólicas e novas fontes sustentáveis para o 
grupo. 
Em relação a coleta seletiva de lixo, acredito que possa ter uma melhora, pois hoje todo o material é 
coletado separadamente mais ao ser transportado para descarte é colocado em um saco de lixo único, daí 
acredito que perca todo o sentido. 
Programa de Integridade e Ética 

Consumo consciente, não só de energia, mas de todos os recursos 
Projeto de fornecimento de copos e canecas para os colaboradores, reduzindo a utilização de materiais 
plásticos descartáveis (RGE Sul); Projeto de fornecimento de "grampeadores  sem grampo" (RGE SUL) 
reduzindo a utilização de materiais metálicos. 
Renováveis, ENVO e veículos elétricos. 
Carros sustentáveis 
Um bom exemplo seria, coletar a agua da chuva que vai para o ralo e poderia ser usada para limpeza em 
geral e molhar todas as plantas e arvores existentes dentro e fora da empresa. 
Se já é feito, tudo certo, apenas indiquei porque não tenho visibilidade desta pratica. Muitas vezes vejo a 
equipe de bombeiros utilizando os hidrantes para limpeza das ruas e pátios internos. para mim um absurdo 
se esta agua vem de fora, poderia ser a agua da chuva coletada das canhas dos blocos.  
- Carros elétricos 
- Projeto de arborização com os municípios 
O investimento do grupo em energia renováveis como painéis solar e a cpfl renováveis com o parque 
eólico. 
Programa Raízes 
Campanha de utilizar a energia sem desperdício e a possibilidade de poder simular em transformar a 
energia elétrica da residência através da energia solar 
Sistema de Gestão Ambiental, integrante do Sistema de Gestão Integrado-SGI certificado pela ISO 14001. 
Programa para revitalização de hospitais filantrópicos que tem o objetivo de diminuir a inadimplência deste 
tipo de cliente.  
Plataforma de sustentabilidade. 
Energia solar 
Coleta de sucatas 
Coleta de Postes 
A geração de energia renovável, o código de ética e as diretrizes de gestão de fornecedores. 
Energia eólica; Energia solar; Código de conduta ética; Conta por e-mail; CWSi ordens de serviço em 
smartphones, sem uso de papel. Ranking da EA´s - Pontuação pelo SGA. 
Não recordo. 
Arborização mais Segura. Eficiência Energética.  

Plano de sucessão 
Aquisição do ADMS.  
Programa do Voluntariado Semear, Eficiência Energética, Mobilidade elétrica,  
Produção de energia eólica, solar. Apoio projetos PID. Reciclar, reutilizar 
cpfl renováveis 
Emotive 
Projeto arborização mais segura junto às prefeituras; Chega de choque;  
Código de Ética para todos os colaboradores, desde a integração e revisões periódicas 
A ÉTICA. O RESPEITO. E AJUDAR TODOS 
projetos renováveis  de geração solar e eficiência energética 
Projeto de Arborização nas cidades 
recentemente a usina de Santa Maria/RS 
Veículo Elétrico e Geração Distribuída 
Veículo elétrico, ações relacionadas ao meio ambiente 
Novas obras.  

CPFL Inova. Usina de Ideias. Carro Elétrico  
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Energia solar 
CPFL nas Escolas - Educar para Transformar 
CPFL nas Escolas, Energia na Cidade do Futuro. 
Projetos de qualidade de vida, saúde, bem estar, ética. 
Manejo de vegetação sob redes de média e alta tensão; Padrão construtivo de redes de média e alta tensão, 
e de subestações, tendo em vista os impactos ambientais. 
Usina Solar Tanquinho /Envo e Geradores ecológicos 
geração eólica 
Palestras e eventos em plantas solares; programas em escolas e comunidades 
Semana da inovação; campanhas de prevenção a acidentes com população e colaboradores; ações de 
solidariedade; 
não conheço 
Micro geradores residenciais. 
Veículo elétrico, troca de lâmpadas, projeto de energia solar (ex: hospital). 
Mix de colaboradores de curto tempo de casa e longo tempo de casa. 
Construção da Usina de Tanquinho, para captar energia solar. 
CPFL Renováveis 
Semear, arborização mais segura, emotive 
Parque Eólico Campo dos Ventos 
alguns objetos que utilizamos tem lixos adequados ou meio para serem utilizados, folhas sulfites após 
utilizar de um lado reutilizamos de rascunho o outro lado ! 
Programa de Eficiência Energética 
Na regional onde trabalho, não se tem nem a cultura de segregar os resíduos. O consumo de copos plásticos 
é indiscriminado, bem como uso de insumos e água. há muita oportunidade de melhoria no que diz respeito 
ao comportamento dos colaboradores, e cultura local. 
PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR E EÓLICA. 
Desutilização dos copos descartáveis; Distribuição de plantas; Uso consciente dos recursos (folhas, água, 
luz, etc). 

Projeto Energias Alternativas 
Acredito que as práticas falam por si só na CPFL, onde todos os processos seguem rigorosos controles e 
estamos sempre à frente quanto à tecnologia e formas de lidar com as adversidades do setor elétrico num 
país constantemente em apuros. Destacaria nossos processos de Rede Comunidade, Meio Ambiente e as 
Finanças como os pilares de modelos de sustentabilidade. 
Riscos de continuidade do negócio 
Busca de novos serviços. Ampliar os negócios e novas oportunidades de aquisições/fusões. 
Licenciamento Ambiental, Sistema de Gestão Ambiental, Certificação e Auditorias Ambientais, Consumo 
Consciente, etc 
Todos os programas de eficiência energética, programa semear, arborização mais segura 
Programa de Eficiência Energética. Arborização + segura. Programa Semear. Emotive. CPFL nas Escolas 
reaproveitamento de agua nas EAS  

Recolha de galhos 
Apoio ao desenvolvimento local e regional por intermédio de projetos sociais e investimentos em fontes 
limpas de energia 
PROJETO DE RECICLAGEM. PROJETO SEMEAR 
segurança 
CINE SOLAR, PROJETOS DE CRÉDITO DE CARBONO, INVENTÁRIO DE EMISSÃO GHG 
PROTOCOL,  
Comissão de ética e política anticorrupção. Recuperação/Reciclagem de materiais tanto no escritório como 
no campo (postes, transformadores, rec. óleo, etc). Projeto de Arborização.  
Digitalização do Atendimento e Conta Digital.  
Desenvolvimento de projetos de P&D voltados à inovação ou aperfeiçoamento de processos com efeitos 
sobre o meio ambiente 
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Arborização segura, programa energia limpa/créditos de carbono / mobilidade elétrica / envio / projeto 
energia solar em barão Geraldo, dentre vários outros  
Geração de energia fotovoltáica. Considero que a empresa poderia expandir, instalando em suas sedes 
painéis solares para diminuir o consumo de energia dos próprios. 
Consumo de água 
desligar as luzes e computadores após o termino do horário de trabalho 
Gerenciamento de emissões atmosféricas - GHG Protocol 
Incentivo a geração de energia pelos clientes em geral 
Apoio a energia solar. 
  
Arborização mais segura; Telhados solares; ENVO; Emotive; Escola de eletricistas; Reformadora de 
equipamentos; CPFL Inova 
todas 
PROJETO DE INSTALAÇÃO SOLAR , MICRO E MINE GERAÇÃO  
Projeto de economia de Energia, Hospital de Itapetininga, colocação de lâmpadas de LED em prédios 
Públicos, doação de mudas de arvores a sociedade, Projeto de Arborização Segura, geração de energia 
limpa. 
Não emitir os comprovantes quando não se há valor cobrado. Não imprimir verso das segundas vias 
solicitadas nas Agências e Credenciados. Opção de impressão do valor total de débitos em um único 
boleto. 
Sinceridade, para mim todos os projetos da CPFL são muito importante;  
Programa de Arborização Urbana 
PROJETO DE ARBORIZAÇÃO 
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APÊNDICE 12 – Projetos relacionados à GS da CPFL Energia citados pelos clientes na survey. 
 

Clientes 
Reuso de materiais inservíveis para recolocação em outro propósito. Projeto este iniciado pela nossa 
empresa. Transnature metais e madeiras ltda 
Na 
Sistema solar sistema hibrido 
A plataforma online de sustentabilidade está sendo um importante ferramenta de informação para o 
público. 
Café Filosófico - CPFL Cultura; Editais de fomento; Patrocínio a eventos voltados para o desenvolvimento 
sustentável. 
Não conheço 
A substituição que está ocorrendo dos transformadores tradicionais (que usam óleo mineral) por 
transformadores verdes (que utilizam óleo vegetal).  
Arborização mais segura  
Nenhum no momento. 
Programa se Arborização Urbana 
As diferentes tarifas de cobranças de energia, ou seja, para residências, comércio, poder aquisitivo dos 
moradores de diferentes bairros dentro de uma mesma cidade.  
Carro elétrico 
Não sei informar 
Gestão de hospitais 
não conheço nenhum. 
Nenhum 
Respondi ao questionário sem conhecer este "Projeto de Gestão Sustentável da CPFL" gostaria de ter 
respondido o questionário com embasamento concreto. 
Envio de boletos online, atenção e cuidado à comunidade, reutilização /reciclagem dos aparelhos de 
medição 
Não sei 
Desconheço os projetos da CPFL. 
Atendimento eletrônico, dispensando o uso de papel. 
Não conheço nenhum. 
energia na cidade do futuro 
Infelizmente não conheço  
Não conheço nada sobre a gestão da empresa  
Nunca ouvi falar. Estou em Ribeirão desde 2011, sou da área da saúde, nunca ouvi falar sobre essa 
preocupação da CPFL em relação a Gestão Sustentável. Talvez falte mais propagandas sobre esse assunto.  
Desconheço 
Nem sabia que a cpfl tem um sistema de gestão sustentável.  
Não conheço 
A energia na cidade do futuro  
Desconheço. Além de maior comunicação sobre as iniciativas nesta área, isso deveria se traduzir 
diretamente em melhorias no serviço para o consumidor final, que hoje considero fraco. 
Desenvolvimento de tecnologia de placas solares para residências, condomínios e escolas. 
Redução de consumo doméstico com política de troca de equipamentos domésticos como lâmpadas 
quentes. Porém a CPFL dificulta a produção doméstica de energia renovável como os dos painéis solares, 
para que não haja concorrentes que tirem o seu monopólio da venda de energia  
Eu não conheço nenhum dos projetos da Gestão Sustentável da Cpfl. 
Não conheço nenhum. E talvez seja essa a questão: precisam divulgar mais o que fazem para o cliente 
comum. 
Não conheço. Acredito que isso seja um sinal que ela deveria divulgar isso melhor aos stakeholders. 
Instituto CPFL 
Emissão de conta no formato digital 
Não tenho conhecimento de projetos de gestão sustentável da CPFL. 
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Os projetos de energia renovável, especialmente eólica. 
Desconheço. Fica difícil responder a essas questões quando temos apenas uma opção de empresa que 
administra a energia elétrica. No fim, ou você optar por ela ou, fica sem acesso a esse serviço.  
Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, no tema Geração Distribuída para reduzir, de forma sustentável, 
os desperdícios de energia elétrica proporcionando também uma adequada e inovadora gestão de energia e 
capacitação profissional. 
Energia Eólica. Energia Solar 
Não tenho conhecimento de nenhum projeto de Gestão Sustentável da CPFL 
Não saberia informar 
Desconheço  
Desconheço todo e qualquer projeto sustentável da CPFL 
Não conheço nenhum. 
Não sei 
Não saberia informar 
A utilização da energia Renovável, produzida pelo bagaço da cana de açúcar. A energia das PCHs. eólica  
Desconheço.   

Não tem nenhum que aparece mais importante 
Energia solar 
Não conheço  
Uso consciente da energia  
Iluminação eficiente 
Não conheço nenhum  
Implementação de projeto sustentável que possibilite novos negócios, principalmente na área social. 
Não tenho conhecimento 
Fazer mais palestras aos consumidores orientando quanto aos cuidados com a Energia elétrica. 
desconheço os projetos de gestão sustentável da CPFL 
Não conheço a fundo mas gosto do café filosófico da TV Cultura e Youtube que tinha o patrocínio da Cpfl 
Não tenho informação sobre a gestão sustentável da CPFL 
 Não conheço  
Não conheço 
não conheço os projetos da CPFL. Não sei nada sobre suas iniciativas. 
Não tenho conhecimento dos projetos.  
Não tenho conhecimento dos projetos 
Estimular e gerenciar instalações elétricas nas casas e apartamentos em virtude do grande número de 
incêndios ocasionados por instalações precárias e deficitárias. 
Desconheço  
Espaço cultural da CPFL, Café filosófico 
Energia Solar e/ou Eólica. 
Lamentavelmente ainda vejo que seus funcionários da manutenção ainda deixam espalhados pelas calçadas 
pedaços de peças, fios e cintas metálicas. 
Ações na comunidade promovidas pelo Instituto CPFL, investimentos em fontes de energia limpas e 
renováveis, reciclagem de postes e transformadores. 
Existe a possibilidade de não receber a conta impressa em papel, de só receber a fatura online. Inclusive eu 
utilizo esta opção. 
Placas solares  
A chamada pública para projetos P&D no setor elétrico visando o combate às perdas comerciais; projetos 
relacionados a geração de energia renovável; programa usina de ideias 
Eu não conheço o projeto. 
Projetos de Arborização, Política de resíduos sólidos. 
Aparelhos que consumam menos energia; melhor aproveitamento do tempo de espera dos funcionários em 
serviço;  
Escola de eletricistas; Reflorestamento; Ensino de gestão hospitalar; Projetos de carros elétricos  

Investimento Social; Transporte/Mobilidade Elétrica; Energia Solar; Redes Inteligentes 
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debates e apresentações gratuitas do Instituto CPFL. 
Bom relacionamento com o consumidor. 
Faixa de horário das medições com custos diferenciados.  

Destinação correta dos resíduos, a reciclagem de alguns materiais e o Instituto CPFL que provém ações 
diretas para a comunidade. 
melhoria de atendimento quando temos necessidade de comunicação com a empresa 
desconheço. 
Atendimento 
 o incentivo e a facilitação em apoiar os clientes a investirem em sistemas fotovoltaicos de energia 
Não sei 
Desconheço  
Imposto é roubo 
Devia dar um jeito de diminuir o preço! Morando sozinho minha conta vem quase o valor da conta da 
minha mãe que mora em 4 na casa 
Projeto de arborização; Gestão sustentável  
Faltou na novo modelo período de apuração do consumo. E, faz mais de ano que não estou recebendo a 
conta em papel. 
O respeito pelo meio ambiente em geral, bem como o respeito pelas comunidades, quaisquer que sejam! 
Respeitos que toda pessoa de Bem, deseja e aspira para um melhor viver e conviver! 
A Sustentabilidade do nosso Planeta. O Relacionamento Ético com o Cliente.  
A preocupação de sempre renovar para melhor 
GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, PENA QUE NÃO TEM INCENTIVOS POR PARTE 
DOS GOVERNANTES. 
Ok 
Colocando os seus resíduos em lugar adequado. 
nunca ouvi falar em nenhum 
Zero 
O único relacionamento neste assunto, com a CPFL não foi para a frente, que aconteceu quando nos 
ofereceram possibilidade de energia solar, mas não houve continuidade. Nosso relacionamento não é maior 
que, receber o que pagamos, enquanto energia, através da conta para pagamento, fora isto , não há nenhum 
relacionamento 
Revitalização de Hospitais Filantrópicos. Projeto Campus Sustentável da Unicamp. Relacionamento com 
Comunidades 
Preservação da natureza, utilização de recursos renováveis 
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APÊNDICE 13 – Projetos relacionados à GS da CPFL Energia citados pelos fornecedores na 
survey. 

 
Fornecedores 

Trafo verde, mobilidade elétrica e Smart grids. 
Projetos de Eficiência Energética (Energia Solar / Eólica) Construções Sustentáveis  
gestão de fornecedor 
empreendimentos CPFL renováveis, programa semear  
No caso da MATRA, posso citar a substituição do uso das cruzetas de madeira de lei, por cruzetas de 
concreto leve, um projeto do qual nos orgulhamos e participamos. Os esforços de ações de cadeia reversa, 
com a retirada de sucata de redes de energia também é um esforço louvável. Projetos de geração eólica e 
solar também posso citar. 
Troca de Lâmpadas 
Troca de equipamentos e eletrodomésticos, no intuito de reduzir o consumo de energia. 
preservação meio ambiente e gestão dos recursos naturais 
Respondido de acordo com a postura da CPFL a nós como fornecedores. Plenamente ética, eventualmente 
com visão de curto prazo, pouco foco em desenvolvimento e nenhuma preocupação ambiental.  
A Energia na Cidade do Futuro 
Trafo Verde 
Tratamento de óleo que são utilizados pela empresa.  
Reflorestamentos como recomposição da faixas de servidão.  
Projeto de Smart grid 
Café Filosófico; Transformadores ecológicos; Endevor; 
CONSUMO CONSCIENTE 
Otimização, robotização e inovações nos processos de serviços técnicos e comerciais. 
Não tenho conhecimento como fornecedor de qualquer ação da CPFL ENERGIA no que diz respeito a 
Projetos, Ações ou Iniciativas de Gestão Sustentável 

Apesar de sermos prestadores de serviço da CPFL e não termos acesso a todos os projetos, creio que os 
projetos de carros elétricos e energia solar sejam os mais importantes. 
Reciclagem dos medidores e transformadores (logística reversa) 
REDES ELETRICAS 
Mobilidade elétrica, usina de tanquinho, Trafo verde 
A sua continua preocupação com as pessoas que trabalham na companhia, bem como com seus clientes e a 
comunidade onde tem unidades  
Energia solar  
Modernização da rede (solar) ; projetos culturais 
Energia na Cidade do Futuro; Transformador Verde; Programa Semear; CPFL nas escolas; Mobilidade 
elétrica- Emotive; Matriz de uso e Descarte limpo na CPFL; Biogás de Vinhaça; 

Programa Primeiro as Pessoas. Programa Energias Sustentáveis 
Energias Solar, usinas de energias limpa 
Empresa ensinou gestão a hospitais filantrópicos do interior de São Paulo e com isso eliminou a 
inadimplência dos mesmos.  
Eficiência energética, energia sustentável, Smart Grid, Transformadores a óleo vegetal, modernização do 
sistema de transmissão e distribuição. 
Utilização correta de resíduos 
qualidade de vida dos colaboradores, ética e transparência na legislação, segurança ocupacional e 
ambiental. 
CPFL nas escolas, ENVO. 
Café FILOSÓFICO 
Eficiência Energética dos Hospitais. Arborização.  
O programa Meio Ambiente. Empreendimentos CPFL Renováveis. Plataforma de Sustentabilidade. 
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ARBORIZAÇÃO MAIS SEGURA 
PROGRAMA SEMEAR 
CPFL NAS ESCOLAS 
Investimento em energias sustentáveis (ex. eólicas, solar), Preocupação com podas de árvores em 
perímetros urbanos, participação em projetos de veículos elétricos. 
Plataforma de sustentabilidade, ENVO, Mobilidade Elétrica, geração renovável 
ENERGIA COM PLACAS FOTOVOLTAICA 
Investimento em energia fotovoltaica 
Gerenciamento de resíduos 
CPFL nas Escolas 
energia a eólica 
Envio das contas de luz por e-mail 
Não conheço os projetos especificamente. 
gestão de resíduos 
Apoio a veículos movidos a eletricidade; energia fotovoltaica; incentivo a conservação de energia 
Geração Eólica  
Projeto com app relacionado à saúde; Geekie – educação 
O cuidado com a segurança contra incêndio. 
Projeto Transformador verde  
O Programa Raízes. 
 A gestão de energia energética sustentável e suas soluções são práticas de boa sustentabilidade. 
respeito ao meio ambiente 
Não tenho conhecimento sobre os projetos. 
O projeto de arborização é excelente. 
código de conduta e ética e utilização de materiais de tecnologia avançada 
Cadeia reversa 
Profissionalização da gestão de hospitais filantrópicos e os green buildings 
Não temos pois fornecemos software 
Projetos de P&D ligados a Usinas 
A manutenção dos sistemas de usinas de geração. 
Controle de temperatura em equipamentos de uso continuo. 
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APÊNDICE 14 – Gráfico Dendrograma da AC 1. 
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APÊNDICE 15 – Tabela Associação do cluster da AC 1. 
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APÊNDICE 16 – Gráfico Dendrograma da AC 2. 
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APÊNDICE 17 – Tabela Associação do cluster da AC 2. 
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