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Resumo  
Os problemas ambientais decorrentes de impactos por ações realizadas sem planejamento têm 

exigido das organizações novas formas de relações integradas com o contexto econômico, 

social e ambiental. É necessário, portanto que, a organização seja vista de forma inter e 

transdisciplinar, pois o principal objetivo é buscar conhecer melhor as opiniões, sugestões e 

critícas de seus colaboradores e da sociedade como um todo e, com isso alinhar planos de 

futuro e práticas sustentáveis. O presente artigo tem como objetivo relacionar as áreas de 

gestão de pessoas, planejamento estratégico e práticas sustentáveis, de modo a indicar a 

importância desta ligação para o bom funcionamento da organização. O artigo foi 

desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. A pesquisa de campo 

foi realizada com a participação de 63 respondentes de organizações de médio e grande porte. 

Como metodologia foi utilizada a aplicação de questionário, com uma análise exploratória 

qualitativa das respostas. Concluimos que maior parte dos entrevistados compreende a 

importância das práticas de sustentabilidade, não identificando, contudo, a relevância das 

mesmas no dia a dia organizacional.  
 

Palavras-chave: estratégia; sustentabilidade; gestão de pessoas  

 

1. Introdução  

Hoje, em plena sociedade de risco, com a crescente complexidade provocada pelo 

processo de globalização, o pensar a realidade por meio do pensamento complexo torna-se 

uma questão sde sobrevivência para as pessoas, para as organizações e para o Estado-nação 

(Aguiar, 2010). 

Os problemas socioambientais decorrentes dos impactos provocados por ações 

realizadas sem planejamento têm exigido das organizações novas formas de relações 

integradas entre ser humano e natureza. A adoção de um novo paradigma norteador de uma 

nova práxis tem como conseqüência, por um lado, a compreensão do ser humano como parte 

da natureza, e por outro, a busca do sentido de responsabilidade de cada um na utilização do 

espaço onde vivemos, criando valores relativos à cultura e o meio ambiente, à luz da ecologia 

social (Guattari, 1991) e da teoria da complexidade (Morin, 2001). 

É necessário, portanto que, a organização seja vista de forma inter e transdisciplinar, 

pois o principal objetivo é buscar conhecer melhor as opiniões, sugestões e critícas de seus 

colaboradores e da sociedade como um todo e, com isso alinhar planos de futuro e práticas 

sustentáveis. Portanto, novo pensamento precisa ser acompanhado por uma mudança de 

valores, passando da expansão para a conservação, da quantidade para a qualidade, da 

dominação para a parceria.  

 

Nessa ótica, o planejamento e a implementação de ações estratégicas integradas por 

organizações tornam-se necessários para sua sobrevivência. Portanto, é necessário 

compreender a sustentabilidade como sendo um conjunto de práticas que estão sendo 

construídas e alinhadas às estratégias de forma coletiva por indivíduos e organizações 

objetivando diferencial de posicionamento perante o mercado e à sociedade.  
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2. Problema de pesquisa e Objetivo  

A flexibilidade das organizações é possível se as pessoas que nelas trabalham 

estiverem preparadas, possibilitando contínuas readaptações dos seus recursos, sejam eles 

tecnológicos e financeiros. Para Senge (1999) as organizações que realmente terão sucesso no 

futuro serão aquelas que descobrirem como cultivar nas pessoas o comprometimento e a 

capacidade de aprender em todos os níveis da organização. Além disso, a estrutura 

organizacional deverá estar preparada para atender o alinhamento da organização em torno 

das estratégias, a fim de que as tomadas de decisões sejam certas e rápidas para a organização 

atingir os resultados propostos. 

A sustentabilidade nos últimos anos adquiriu importância relevante no cotidiano, tanto 

dos indivíduos quanto das organizações, principalmente, no que concerne nas limitações de 

recursos naturais a serem utilizados.  

Nesse contexto, as pessoas e as organizações deverão ser sensibilizadas e 

conscientizadas sobre a importância do Desenvolvimento Sustentável, cuja definição, segundo 

o Relatório Brundtland (1987) é o desenvolvimento que atende às necessidades do presente 

sem comprometer as habilidades das gerações futuras em atender suas próprias necessidades.  

Esta pesquisa tem por objetivos verificar: (i) se as organizações contemplam na 

formulação de suas estratégias a sustentabilidade, (ii) se este conceito está alinhado, 

estrategicamente, às práticas das organizações, e (iii) no caso de existir alinhamento 

estratégico verificar se há o empoderamento. 

 

3. Revisão bibliográfica 

 

3.1. As pessoas e o alinhamento estratégico 

Conforme Oliveira (1999), as estratégias são ações ou caminho mais adequado a ser 

executado para alcançar os objetivos e desafios da organização. As organizações necessitam 

que as pessoas que nela trabalham se comprometam em atingir os objetivos fixados. Dessa 

forma, a organização, como um todo, deve estar alinhada em torno das estratégias formuladas, 

onde todos deverão estar  empenhados para atingir o fim proposto. 

As decisões podem ser centralizadas ou descentralizadas, isso depende de cada 

organização. Segundo Vasconcellos (1979), à medida que a organização cresce, torna-se 

difícil para a alta administração manter o mesmo nível de centralização da decisão. O 

crescimento traz como conseqüência a diversificação e o aumento da complexidade dos 

problemas técnicos e administrativos. Assim, certas decisões precisam ser tomadas em níveis 

hierárquicos inferiores a fim de aliviar a alta administração e tornar mais dinâmica a operação 

da organização. 

Hamel e Prahalad (1995) argumentam que a descentralização na organização não pode 

ser absoluta nem a estratégia da organização ser opressiva, mas a organização precisa 

desenvolver uma estratégia coletiva, que exige do corpo gerencial postura mais cooperativa e 

menos competitiva em relação aos seus pares.  

A administração participativa é uma maneira singular de se obter espírito cooperativo 

na organização. Plunkett & Fournier (1991) consideram que a administração participativa é 

uma filosofia que exige tomada de decisão organizacional feita de tal modo que as 

informações e responsabilidades sejam estendidas aos níveis mais baixos da organização para 

que a decisão seja executada. A proposta da administração participativa é assegurar que as 

decisões efetivas sejam tomadas pelas pessoas certas.  

Mintzberg (1995) argumenta que a estrutura centralizada permite que a tomada de 

decisões seja localizada em uma parte da organização. Enquanto que a estrutura 

descentralizada está dispersa entre muitas pessoas da organização. 

A descentralização pode ser de autoridade, de atividade ou funcional, conforme 

Vasconcellos (1979). A descentralização da autoridade (foco deste artigo) ocorre quando as 

decisões passam a ser tomadas a níveis mais baixos na hierarquia. Quando uma determinada 
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atividade passa a ser realizada por pessoas de níveis hierárquicos mais baixos, ocorre uma 

descentralização da atividade. Há uma descentralização funcional quando uma função (por 

exemplo, pesquisa e desenvolvimento, suprimentos, ou informática) realizada por um único 

núcleo na organização, passa a ser desenvolvida por vários núcleos subordinados às várias 

unidades de negócio. 

Muitos autores, tais como: Pointevin (2000); Matejka & Waegenaere (1999); Arya, 

Glover & Routledge (1998), desenvolvem modelos na procura da melhor forma de 

descentralização, buscando equilíbrio entre o custo da comunicação e a perda do controle pela 

alta direção da organização, quando delega poderes de decisão ao nível hierárquico inferior. 

Essa perda do controle ocorre, quando o nível hierárquico inferior não estiver alinhado com a 

alta direção, agindo dessa forma em prol de seus objetivos particulares. Na descentralização, 

além da necessidade de considerar o equilíbrio entre o custo da comunicação e a perda do 

controle pela alta direção da organização, deve-se considerar na gestão da organização a 

atuação participativa das pessoas que nela trabalham. 

A organização, após formular sua estratégia, deverá elaborar uma estrutura 

organizacional que proporcione por em prática as ações escolhidas para implantar as 

estratégias que serão os meios para atingir os objetivos definidos. 

Dessa forma, a organização deverá alinhar o comportamento das pessoas, a estrutura 

organizacional e a estratégia formulada a fim de atingir o objetivo definido, conforme Mills 

(1993), ilustrado na figura 1. 

Figura 1: Alinhamento da Estratégia, Estrutura e Comportamento de pessoas. 

Fonte: Mills (1993, p. 118) 

 

Um dos fatores de alinhamento mostrado na figura 1, segundo Mills (1993), é o 

comportamento humano, pois se não houver comprometimento das pessoas que trabalham na 

organização, desde o gestor geral até às pessoas que lá trabalham, será difícil levar a 

organização para a direção desejada. Para isso, há necessidade de motivar as pessoas 

envolvidas. Conforme Petrocchi (2002), o ambiente de mudanças precisa imperar em 

qualquer organização, porque o mundo em volta dela está mudando, e numa velocidade 

impressionante. As mudanças afetam pessoas que representam o ambiente. 

Para que a organização não seja bloqueada em seu processo de aprendizagem e as 

estratégias formuladas possam ser implementadas com sucesso, a alta administração deve 

evitar as seis barreiras apontadas por Beer (1999): 

• Administração do tipo “top-down” ou “laissez-faire” 

“Top-down”: as ordens vêm de cima para baixo ou da alta administração para os níveis 

subordinados. 

“Laissez-faire”: a alta administração abandona os subordinados sem exercer qualquer 

controle. 

• Estratégia sem clareza e prioridades conflitantes: os subordinados não conhecem as 

estratégias da organização, como também não sabem o que fazer primeiro. A alta 

administração não fornece claramente as prioridades. 
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• Ineficácia na administração: a organização não atinge os resultados propostos e os 

administradores não deixam outros níveis participar por terem medo de perder o poder. 

• Debilidade em coordenação e trabalho em equipe: a falta de prioridades ou o conflito nas 

prioridades tornam o trabalho ineficaz. 

• Habilidades inadequadas para administrar e liderar: não existe preparação das pessoas 

para assumirem os papéis gerenciais. 

• Inabilidade para falar a verdade aos funcionários de nível gerencial (falhas na 

comunicação vertical): os empregados reconhecem os problemas, mas têm medo de falar 

aos superiores e omitem as observações,  pois suspeitam que a alta direção não as aceitará. 

 

Observa-se na figura 2 que as três primeiras barreiras (Ineficácia na administração, 

Administração do tipo Top-dowm e Laissez-faire e Estratégia sem clareza e prioridades 

conflitantes) estão relacionadas à ineficácia da alta administração. As outras duas 

(Coordenação e trabalho em equipes pobres e Habilidades inadequadas de administrador e 

liderança), com a implementação da Estratégia. As “falhas na comunicação vertical” sugerem 

que os líderes e pessoas que participam da implementação não falam honestamente sobre os 

problemas e nem aprendem com eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Esquema de como interagem as seis barreiras de estratégias. 

Fonte: BEER e EISENSTAT (2000:4) 

 

As pessoas que trabalham na organização necessitam estar motivadas e envolvidas 

para, assim, atingir os objetivos fixados. Casado (2002) explica que para boa compreensão 

dos aspectos motivacionais observados nas organizações é necessário conhecer as principais 

idéias e estudos sobre o tema. Segundo a autora, é indispensável lembrar que nenhuma das 

teorias consegue abarcar toda a verdade sobre motivação. Cada teoria fornece sua 

contribuição e também apresenta limitações. 

Um dos fatores que proporciona a motivação nas pessoas, que trabalham na 

organização, é o alinhamento da estratégia em toda ela, de maneira participativa, e a 

delegação, por meio do empowerment, a responsabilidade e autoridade, de acordo com a 

atividade de cada pessoa. Conforme BLANCHARD et al. (2001), a verdadeira essência do 

empowerment é liberar os conhecimentos, a experiência e o poder motivador que já existem 

nas pessoas e estão sendo 

pouco utilizados. A gestão participava por meio do empowerment, na organização, pode ser 

percebida quando se verifica os princípios estabelecidos por Tracy (1994), relacionados a 

seguir:  

Administração do tipo: “top 

down” ou “laissez faire.” 

Estratégia sem clareza e 

prioridades conflitantes 

Habilidades inadequadas de 

administrador e liderança 

Ineficácia na 

administração 

Coordenação e trabalho 

em equipes pobres 

Qualidade da Administração 

Qualidade de Implementação 

 

 

Qualidade de Aprendizagem 

 

 

 

 

Pobre Comunicação Vertical 
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 Dizer às pessoas quais são suas responsabilidades. 

 Dar-lhes autoridade correspondente às suas responsabilidades. 

 Estabelecer padrões de excelência. 

 Oferecer-lhes o treinamento necessário à satisfação dos padrões. 

 Fornecer-lhes conhecimento e informação. 

 Dar-lhes feedback sobre seu desempenho. 

 Reconhecer as pessoas pelas suas realizações. 

 Confiar nelas 

 Dar-lhes permissão para errar. 

 Tratar as pessoas com dignidade e respeito. 

 

Portanto, o Empowerment é um meio para atingir a administração participativa e é o 

mecanismo pelo qual a responsabilidade é outorgada à equipe ou a indivíduos. Por outro lado, 

o envolvimento, é o mecanismo para assegurar informações apropriadas para a tomada de  

decisões. Assim, empowerment e envolvimento tornam-se a construção da estrutura para uma 

filosofia de administração participativa.  

 

3.2. A Sustentabilidade nas organizações 

As organizações ao inserir a sustentabilidade na formulação de suas estratégias 

deverão contemplar o equilíbrio entre as necessidades econômicas com a equidade social e o 

respeito ao meio ambiente, visando atender às necessidades das gerações atuais e futuras do 

planeta. Estas três variáveis, econômica, social e ambiental são que Elkington (1994) 

denomina de resultado tridimensional da sustentabilidade, o triple botton line.  

Segundo Pedroso & Zwicker (2007) a geração de valor econômico está relacionada 

com a obtenção de resultados econômicos positivos tanto no presente quanto no futuro. A 

responsabilidade ambiental diz respeito à conservação e ao uso sustentável dos recursos 

naturais. Enquanto que, a responsabilidade social contempla o comprometimento das 

empresas com a sociedade.  

Desta forma, a organização que esteja inserida nesse contexto assegura a sua 

rentabilidade, propiciando que todas as operações contemplem o valor do dinheiro no tempo, 

isto é, as operações de venda tenham taxas que sejam maiores que o custo de capital total da 

organização e nas operações de compra tenham taxas inferior ao custo de capital total, 

ocorrendo diariamente. E ao mesmo tempo proporcionam benefícios sociais e ambientais. 

Conforme Hoffman (2000), o desenvolvimento da estratégia ambiental deve analisar 

os concorrentes, os parceiros, os produtos, as matérias-primas, as perdas e os resíduos da 

empresa. O autor considera que esta estratégia deve ser direcionada por quatro fatores: o 

mercado (composto pelos consumidores, associações, concorrentes e consultores), os 

provedores de recursos (clientes, seguradoras, fornecedores, bancos e investidores), os 

elementos coercivos (regulamentos locais, legislação internacional) e os elementos sociais 

(instituições religiosas, organizações não-governamentais, comunidade, academia, imprensa e 

poder judiciário). 

Em razão da sustentabilidade estar sendo incorporada cada vez mais nos negócios de 

diversas organizações, muitas destas começaram a introduzir na sua missão esse conceito, 

fazendo com que este esteja inserido e alinahado às estratégias formuladas.  

A pesquisa realizada pela Aberdeen Group (2009), demonstrou que 59% dos 

respondentes consideram que a sustentabilidade está inserida na estratégia das suas empresas. 

Os resultados mencionam ainda que entre as empresas com os melhores desempenhos, 74% 

possuem uma política de sustentabilidade. E, para um grande número de empresas a 

performance positiva para as causas sociais e ambientais estão vinculadas à sua visão de 

longo prazo.  
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Conforme, Lacy (2010), diretor executivo da Accenture Sustainability Services para 

Europa, África, Oriente Médio e América Latina, foi lançado em Nova York o maior estudo 

de sustentabilidade corporativa, publicado pela United Nations Global Compact e pela 

Accenture Sustainability Services que revela que o compromisso com as questões ambientais, 

sociais e de governança tornou-se excepcionalmente forte: 93% dos CEOs vêem a 

sustentabilidade como fundamental para o sucesso da sua empresa. Para Lacy, há um sentido 

real no processo de negócios, onde os atores estão começando a ver que uma economia 

sustentável é uma proposta realista. No entanto, os CEOs acreditam que, se quisermos chegar 

a uma época em que a sustentabilidade estará completamente integrada aos negócios, iremos 

vivenciar um ambiente operacional profundamente diferente de hoje. Na concepção de suas 

idéias o ambiente de negócios deverá apresentar:  

• Um enfoque mais amplo sobre a criação de valor empresarial e social, que será caracterizada 

por uma mudança de foco exclusivamente no lucro financeiro, para uma compreensão de 

longo prazo sobre a criação de valor que considera tanto os impactos positivos quanto os 

negativos de uma empresa sobre a sociedade e o meio ambiente.  

• Os negócios devem afastar-se cada vez mais da visão da operação, como uma parte distinta 

da cadeia de valor para assumirem maior responsabilidade em um sistema completo de 

insumos.  

• Novas formas de colaboração e parcerias com fornecedores e distribuidores, organizações da 

sociedade civil e governos para impulsionar os resultados da sustentabilidade. 

• Uso mais eficaz da tecnologia para impulsionar a transparência, a eficiência dos recursos e 

uma transição para a infraestrutura de energia limpa. 

 • Melhorar a eficiência das práticas comerciais em mercados emergentes para atender as 

necessidades de consumidores e cidadãos diferentes e canais alternativos de distribuição, 

por meio de novos modelos sustentáveis de negócios e abordagens 
• Liderança e Cultura Sustentáveis, que incorporam as questões de sustentabilidade na maneira em que 

os executivos e os funcionários pensam sobre estratégia e execução. A nova geração de líderes de 

negócios deverá ser mais ousada e assumir uma posição mais proativa no cenário mundial – uma 

forma de liderança que vai além das fronteiras tradicionais e articula uma visão para o futuro 

sustentável da indústria e da sociedade em geral. 

 

3.3. Gestão de pessoas e sustentabilidade 

 Segundo Morin (1990), se pretendemos encontrar soluções mais adequadas aos graves 

problemas que atualmente afligem a humanidade é necessário desenvolver competências e 

habilidades que nos ajudem a enfrentar os desafios da globalidade, da complexidade da vida e 

da sustentabilidade ecológica. Porque, segundo este autor, a complexidade dos problemas da 

realidade atual exige um pensamento de natureza complexa, inter e transdiscplinar. 

 Assim como acontece com a interdiscipliaridade, a transdisciplinaridade implica uma 

atitude de abertura e forma de pensar mais elaborada, uma capacidade de percepção mais 

refinada e depurada da realidade. Desta forma, para Domingues (2005), a 

transdisciplinaridade, além de surgerir idéia de movimento e o transpassar de fronteiras, 

remete também ao trabalho nas interfaces, ao rompimento de barreiras, à migração de 

conceitos de um campo de conhecimento a outro, além da tentativa de busca da própria 

unificação do conhecimento. Implica, acima de tudo, a existência de uma interação dinâmica 

e processos de auto-regulação, o que leva à criação de um novo cenário de práticas e ao 

mesmo tempo aprofunda o conhecimento. 

 Para Andrade et al. (2000), um dos grandes problemas com que se defrontam as 

organizações é que a visão de muitas delas é extremamente segmentada, setorizada ou 

atomística. Isso leva a conflitos e divergências operacionais que minimizam a resultante dos 

esforços. O que se deve procurar adotar em uma organização é uma visão sistêmica, global, 

abrangente e holística, que possibilite visulizar as relações de causa e efeito, o início, o meio e 

o fim, ou seja, as inter-relações entre recursos captados e valores por ela obtidos. 
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 A sutentabilidade requer a transição do comportamento mecaniscista para o 

comportamento sitêmico, o que implica um novo paradigma. Este novo paradigma deverá 

estar embasado em uma visão holística do mundo, onde o que importa é a visão do todo e não 

o conjunto de partes dissociadas. Essa mudança diz respeito a nossa concepção da natureza, 

do organismo humano, da sociedade e, portanto, também de nossa percepção em ver como a 

organização gerencia o seu negócio.  

A organização é feita e conduzida por pessoas e, portanto, é necessário que as mesmas 

entendam e incorporem o conceito de sustentabilidade. A partir deste conceito, que sejam 

sensibilizadas, motivadas e conscientizadas a fim de que as estratégias sustentáveis sejam  

implantadas e implementadas no dia a dia de suas vidas e no cotidiano da empresa. Este 

entendimento nos leva a assegurar que a sustentabilidade faz parte de um processo que 

pressupõe, portanto, uma noção clara da complexidade e das sutilezas do fator tempo. 

Sobretudo, conforme, Almeida (2002), exige uma postura não imediatista, uma visão de 

planejamento e de operação capaz de contemplar o curto, o médio e o longo prazo. 

Por outro lado, é necessário o envolvimento do tomador de decisão neste processo de 

sensibilização, motivação e conscientização das pessoas para a adoção do conceito de 

sutentabilidade, pois segundo Black & Gregersem (2008), para mudar estratégicamente a 

organização, o líder deve mudar primeiro os indivíduos. 

 É necessário, também, que o desempenho sustentável de forma intraorganizacional, 

em qualquer nível, possa ser gerenciado, as expectativas em relação a esse desempenho 

devem ser claramente estabelecidas e comunicadas. Se não houver uma clara definição do 

negócio em que a empresa se insere, não se poderá gerenciar efetivamente a organização, sob 

a observância dos princípios de gestão socioambiental em seus diferentes níveis decisórios. 

Pois, conforme Andrade et al. (2000), sem a orientação de uma estratégia empresarial clara e 

por decorrência de uma estratégia socioambiental específica, não se pode ter certeza da 

adequada alocação de recursos, de gerenciamento dos processos críticos de negócios e de 

recompensa do desempenho esperado. 

A partir deste processo, a organização e as pessoas estarão alinhadas às estratégias 

formuladas e os riscos serão minimizados. A redução destes riscos propicia às pessoas que 

trabalham na organização a pensarem de forma sistêmica sobre as diversas dimensões 

(econômica, social e meio ambiente) que compõem a sustentabilidade e ao mesmo tempo 

como as mesmas deverão ser contempladas e trabalhadas em suas tarefas diárias.  

Outro fator importante, é a necessidade de administrar a organização de forma 

participativa, que é a política onde as pessoas formam um time, para o qual foram preparadas 

de maneira emocional para se entenderem e se complementarem. É por meio deste modelo de 

gestão que as pessoas participam do contexto organizacional e se alinham para contribuir com 

a execução das estratégias a fim de atingir os fins propostos.  Este é um trabalho de médio e 

longo prazo, em razão da preparação das pessoas e da adaptação dos processos, tanto táticos 

quanto operacionais. 

É necessário, ainda que, a organização seja vista de forma inter e transdisciplinar, pois o 

principal objetivo é buscar conhecer melhor as opiniões, sugestões e critícas de seus 

colaboradores e da sociedade como um todo e, com isso alinhar planos de futuro e práticas 

sustentáveis. Portanto, novo pensamento precisa ser acompanhado por uma mudança de 

valores, passando da expansão para a conservação, da quantidade para a qualidade, da 

dominação para a parceria.  

Conforme Goldschimidt (2010) o engajamento com os stakeholders deve ser visto como 

um processo evolutivo. Diferentes áreas de uma mesma empresa, no entanto, podem estar em 

estágios diferentes, conforme sua experiência e abertura para o engajamento. O objetivo de 

toda empresa deve ser evoluir nesse engajamento, de forma que, em todos os seus processos, 

busque-se o nível máximo de abertura e participação de públicos externos. 

 Diante do exposto acima Elkington (2000, p. 40) afirma que:  
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as empresas capazes de engajar seus stakeholders em uma 

visão clara do futuro compartilhado e de atuar de forma 

superior em relação aos seus concorrentes no sentido 

econômico, social e ambiental estarão muito melhor 

posicionadas para conquistar as mentes e os corações das 

pessoas – como também o dinheiro.  

 

Assim sendo, entender a atuação da empresa no mercado, seu papel na sociedade e sua 

responsabilidade no planeta em que vivemos possibilita a identificação dos públicos de 

interesse (stakeholders) e sua importância para o negócio. E isso é essencial para 

compreendermos os diversos papéis que o colaborador desempenha fora dos muros da 

empresa. Conforme Fonseca (2010), fatores como a representatividade que a empresa possui 

na comunidade em que vive, seu papel familiar e no seu círculo de relacionamentos sociais 

também devem ser levados em conta, já que, de alguma maneira, os funcionários da empresa 

serão, perante eeses públicos, porta-vozes dela, disseminando as crenças, valores e eventuais 

acontecimentos ocorridos dentro do ambiente corporativo que são de interesse da sociedade. 

 

4. Metodologia  

A parte empírica deste artigo, de natureza exploratória, consiste de uma pesquisa de 

campo qualitativa para o entendimento do processo de utilização de práticas sustentáveis nas 

organizações dos respondentes. A pesquisa teve como objetivo entender a vinculação entre 

estratégia, gestão de pessoas e práticas sustentáveis. No entanto, seu caráter é considerado 

exploratório, uma vez, pouca literatura consistente sobre o assunto foi encontrada.  

O estudo teve por método a análise qualitativa (Vergara, 2006), realizado a partir de 

questionários preenchidas em site disponilizado na internet com questões abertas e fechadas 

sobre os respectivos itens baseados no referencial teórico: um item geral sobre o 

conhecimento da empresa, um item sobre o conhecimento das práticas sustentáveis da 

organização e, um item visando conhecer a gestão de pessoas.  Foram preenchidos 63 

questionários, onde o perfil foram profissionais de média, alta gerência participantes em sua 

maioria de organizações com acima de 500 funcionários.  

O tratamento dos dados foi realizado com a categorização das afirmações dos 

respondentes. Os dados foram analisados à luz da teoria desenvolvida no referencial 

alinhando a questão da sustentabilidade, gestão estratégica e gestão de pessoas.  

 

5. Apresentação e discussão de dados 

Da amostra considerada no estudo, a maioria, 58,1%, trabalha em organizações com 

mais de 500 funcionários, sendo que 22,2% são analistas e 19 % gerentes. Dos anos de 

experiência na empresa temos que 19,0% estão de  5 a 10 anos, 14,3% de 10 a 20 anos e 

15,9% de 20 a 25 anos, ou seja, a maior parte da amostra possui ampla experiência de atuação 

na mesma organização. Dos respondentes 76,2% trabalham em organizações brasileiras. Na 

tabela 1, estão resumidos os resultados das estatísticas das informações demográficas 

coletadas junto aos entrevistados. 
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Tabela 1 – Caracterização dos Participantes  

Ocupação  Sexo Escolaridade 

Presidente e Diretoria 14,55% 

Masculino 79,4% 

pós-graduação 60,32% 

Gerentes e Chefias 36,36% 
ensino superior 

completo 
28,57% 

Analistas e Consultores 41,82% 

Feminino 20,6% 

ensino superior 

incompleto 
7,94% 

OUTROS 7,27% 2º grau completo 3,17% 

Idade Faturamente anual da organização 

Até 24 anos 0,0% Até R$10.500.000 8,1% 

25-30 anos 6,3% De R$10.500.000 a R$60.000.000 11,3% 

31-35 anos 20,6% De R$60.000.000 a R$500.000.000 16,1% 

36-40 anos 14,3% De R$500.000.000 a R$2.000.000.000 17,7% 

41-45 anos 17,5% Acima de R$2.000.000.000 21,0% 

46-50 anos 14,3% Sem fins lucrativos 11,3% 

Acima de 51 anos 27% Não sei 14,5% 

Fonte: Autores 

 

Conforme a tabela 2, para caracterizar a organização e verificar a importância de 

práticas sustentáveis, foi elaborada uma série de onze perguntas relativas ao perfil da 

organização e a importância dada à questão da sustenbilidade no dia a dia operacional. Dos 

respondentes 81,3% afirmaram que a organização possui uma missão, no entanto, 68,9% 

afirmaram que a missão - de fato - incorpora a questão do desenvolvimento sustentável. 

Analogamente, os respondentes explicitaram que a organização possui valores claros (76,2%) 

e que tais valores em 46,3% dos casos eram discutidos com os funcionários.  

Para que se tenha uma noção do total de trinta questões formuladas nesta pesquisa, e a 

ligação da revisão bibliográfica com elas, apresentamos a seguir o grupo de questões relativas 

às práticas de sustentabilidade e gestão pessoas na organização (questões 11 a 30).   
 

Tabela 2 – Práticas sustentáveis, Gestão de Pessoas e Empoderamento nas empresas estudadas 
  

Questões 
Sim 

% 

Não 

% 

Não 

sei 

% 

Não 

Respon-

deram 

% 

Total 

% 

11 A organização possui missão? 81,0 6,3 4,8 7,9 100,0 

12 
A Missão da Organização incorpora o 

desenvolvimento sustentável? 
69,8 12,7 9,5 7,9 100,0 

13 A organização tem valores explícitos? 76,2 6,3 9,5 7,9 100,0 

14 
A organização  discutiu estes valores com todos 

funcionários? 
41,3 34,9 15,9 7,9 100,0 

15 
A organização inclui a questão da 

sustentabilidade no planejamento estratégico? 
68,3 9,5 14,3 7,9 100,0 

16 

A organização possui, em sua estrutura 

organizacional, diretoria ou área ou 

departamento ou comitê responsável pelo 

desenvolvimento sustentável ou 

sustentabilidade? 

52,4 34,9 4,8 7,9 100,0 
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17 

Na organização todos funcionários possuem o 

conceito de desenvolvimento sustentável ou 

sustentabilidade nas suas atividades? 

28,6 46,0 17,5 7,9 100,0 

18 

Na organização o processo de decisões 

estratégicas considera os fatores 

socioambientais? 

68,3 12,7 11,1 7,9 100,0 

19 

A organização participa de comitês/conselhos 

locais ou regionais para discutir questões sobre 

sustentabilidade com o governo e a 

comunidade? 

52,4 23,8 15,9 7,9 100,0 

20 

A organização utiliza no desenvolvimento de 

produto e/ou serviço a avaliação do ciclo de vida 

e a logística reversa? 

39,7 30,2 22,2 7,9 100,0 

21 
A Organização informa seus funcionários quais 

são suas responsabilidades.? 
79,4 6,3 0,0 14,3 100,0 

22 
A organização dá aos funcionários autoridade 

correspondente às suas responsabilidades? 
66,7 17,5 1,6 14,3 100,0 

23 
A organização estabelece padrões de 

excelência? 
65,1 15,9 4,8 14,3 100,0 

24 

A organização oferece aos funcionários 

treinamento necessário à satisfação dos padrões 

de excelência? 

52,4 31,7 1,6 14,3 100,0 

25 
A organização fornece aos funcionários 

conhecimento e informações? 
66,7 17,5 1,6 14,3 100,0 

26 
A organização dá feedback sobre o desempenho 

do funcionário? 
60,3 23,8 1,6 14,3 100,0 

27 
A organização reconhece as realizações de seus 

funcionários? 
55,6 19,0 11,1 14,3 100,0 

28 A organização confia em seus funcionários? 68,3 9,5 7,9 14,3 100,0 

29 
A organização dá permissão aos seus 

funcionários para errar? 
60,3 9,5 15,9 14,3 100,0 

30 
A organização trata seus funcionários com 

dignidade e respeito? 
77,8 6,3 1,6 14,3 100,0 

Fonte: Autores 

 

Quando questionados especificamente sobre a questão da sustentabilidade no 

planejamento estratégico, 68,3% afirmaram que tal fato acontecia. No entanto, isto pode ser, 

provavelmente, explicado ao grande número de respondentes serem analistas, gestores ou 

coordenadores, pessoal envolvido diretamente na estruturação do planejamento. A maior parte 

das organizações (52,4%) possui área ou departamento responsável pelo desenvolvimento 

sustentável.  

Outro fato contraditório é que grande parte dos respondentes (68,3%) indicaram que 

nas decisões estratégicas os fatores socioambientais são considerados. No entanto, quando 

analisamos os funcionários, apenas 28,6% possuem o conceito de desenvolvimento 

sustentável nas suas atividades do dia a dia. Provavelmente isto acontece, pois as práticas são 

defendidas pela alta gerência, mas ainda não suficientemente propagadas por toda 

organização.  

Foi questionado se as organizações participavam de comitês ou conselhos envolvidos 

na questão ambiental e 52,4% responderam que participam, indicando um alto grau de 

comprometimento, ao menos teórico, com esta questão. No entanto, a análise do ciclo de vida 

e a logística reversa são aplicadas em 39,7% das organizações.  
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A gestão de pessoas deve estar sempre alinhada com o planejamento estratégico, 

como podemos perceber pela análise da literatura. Desta forma, foram desenvolvidas dez 

questões relativas à ligação entre práticas sustentáveis e gestão de pessoas, conforme 

explicitadas na tabela 2. As questões inciais (11, 12, 13 e 14) relacionavam-se com as 

responsabilidades assumidas pelos funcionários no dia a dia organizacional. Do número total 

de respostas, 79,4% afirmaram que os funcionários eram informados de suas 

responsabilidades. E 66,7% indicaram que recebiam a autoridade necessária para execução de 

tais responsabilidades.  

Os respondentes também foram questionados sobre padrões de excelência e 65,1% 

indicaram que a organização estabelecia tais padrões. Os funcionários também são treinados 

para satisfação destes critérios de excelência (52,4%).  

 

Os respodentes, em sua maioria, indicaram que a organização fornece conhecimento e 

informações aos funcionários (66,7%). Sobre o reconhecimento e o feedback sobre as 

atividades, os respondentes também foram claros em afirmar que os dois casos eram comuns, 

55,6% e 60,3%, respectivamente.  

De acordo com os respondentes, os funcionários também se sentem respeitados nas 

organizações (77,8%). Inclusive sentem que tem o direito de errar (60,3%) e possuem a 

confiança da organização (68,3%). Neste caso, podemos mencionar a questão do 

empoderamento vinculado ao feedback e a autonomia na execução das atividades. Os 

funcionários se sentem livres para errar, o que demonstra autonomia de decisão e confiança na 

excecução da atividade.  

Percebemos, pelas respostas, que embora as organizações investindo nos seus 

funcionários e na propagação do conhecimento sobre práticas sustentáveis, nem sempre o 

objetivo da estratégia de sustentabilidade está inserida no dia a dia da organização, daí nem 

todos possuírem uma definição clara sobre o que é sustentabilidade.    

Por outro lado, o fato mais importante comprovado nesta pesquisa é a importância da 

propagação da informação e do treinamento aos funcionários para execução das novas 

diretrizes da sustentabilidade na organização.   

 

6. Conclusão 

Ninguém questiona a importância de olhar as organizações de forma interdisciplinar e 

transdisciplinar, no entanto, ainda existe uma demanda crescente entre a formulação de 

estratégias e a área de gestão de pessoas combinadas às práticas sustentáveis. A pesquisa 

exploratória ora desenvolvida comprova que as organizações percebem a relevância da 

sustentabilidade em suas estratégias. 

 Porém, quando questionadas sobre a importância das práticas sustentáveis no dia a dia das 

organizações as respostas são vagas e contraditórias. A organização ao incorporar na tomada 

de suas decisões um ator socioambiental, que atende as demandas da sociedade e considera a 

limitação dos recursos naturais em seus processos, possibilita que novas oportunidades de 

negócios sejam identificadas, além de indicar a responsabilidade da organização perante a 

sociedade na qual está inserida.  

 A análise da literatura e a pesquisa apontam para a necessidade de alinhamento entre a 

fomulação de estratégias e o entendimento do conceito do desenvolvimento sustentável, 

traduzido nas práticas do dia a dia da organização. Verifica-se, também, que quando há o 

empoderamento dos funcionários (questões 21 à 30), resultando na descentralização, as 

pessoas se compromentem com as ações responsáveis e seus resultados, facilitando as práticas 

sustentáveis e o alinhamento das estratégias formuladas.  
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