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RESUMO 

Sustentabilidade é um tema cada vez mais abordado nos meios acadêmico e organizacional. A 

partir de uma primeira definição - ampla e generalista - sobre o desenvolvimento sustentável, 

uma série de estudos foi desenvolvida, no intuito de conceituar a sustentabilidade e delimitar 

suas práticas. Vê-se emergir inúmeras vertentes conceituais, dentre elas o modelo do Triple 

Bottom Line, o qual pressupõe as dimensões financeira, ambiental e social para o 

desenvolvimento da sustentabilidade e cuja aplicabilidade pode ser vislumbrada em contextos 

organizacionais. Neste paradigma, esta pesquisa se baseia na gestão por competências, 

conceito amplamente utilizado nas organizações para a alavancagem de resultados. Mediante 

a realização de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, o presente trabalho 

apresenta uma análise acerca das competências necessárias à gestão da sustentabilidade, a 

partir de um estudo de caso em uma indústria brasileira. A coleta de dados contou com os 

procedimentos de pesquisa bibliométrica, pesquisa documental, realização de entrevistas com 

sete profissionais da referida organização e aplicação, nestes, do inventário de personalidade 

NEO-PI-R.  Espera-se que este trabalho possa contribuir, tanto para o desenvolvimento de 

novos estudos associando tais temáticas em questão, como sobretudo para facilitar a 

incorporação e aplicabilidade da sustentabilidade nas organizações, em suas esferas 

operacional, tática e estratégica. Os resultados da presente pesquisa demonstraram o 

alinhamento das competências organizacionais em sustentabilidade da empresa pesquisada 

com o modelo do Triple Bottom Line, a complexidade de sua gestão e a necessidade constante 

de revisão e integração entre suas ações, bem como a mobilização das diversas áreas 

organizacionais que a compõe. Observou-se a existência de competências funcionais em 

gestão da sustentabilidade transversais, além de competências funcionais específicas por 

função. Evidenciou-se, ainda, grande afinidade entre os perfis de personalidade dos gestores 

entrevistados, especialmente entre os que desempenham as funções de gestão dos projetos 

sociais de sustentabilidade e entre os que gerenciam as demais dimensões da sustentabilidade 

na organização. Por fim, denota-se coerência, por parte da organização, na escolha dos 

profissionais que ocupam tais funções na organização pesquisada, tendo em vista a aderência 

observada entre seus perfis de personalidade e as atividades desempenhadas por eles.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade. Gestão por Competências. Competências em 

Sustentabilidade. Competências em Gestão da Sustentabilidade. 



 
 

ABSTRACT 

 
Sustainability is a subject increasingly addressed in the academic and organizational environment. 
From a first definition - broad and general - about sustainable development, a series of studies for its 
development, intended to conceptualize sustainability and delimit its practices. A number of 
conceptual strands emerged, including the Triple Bottom Line model, which presupposes financial, 
environmental and social dimensions for the development of sustainability and its application can be 
seen in organizational contexts. In this paradigm, this research is based on the management by 
competences, concept widely used in the organizations for leverage of results. By conducting a 
qualitative, descriptive and exploratory research, the research presented an analysis on sustainability 
management competencies of a case study in a Brazilian industry. Data collection included the 
procedure of bibliometric research, documentary research, interviews with the professionals of the 
organization and the application, in these, NEO-PI-R personalitu inventory. It is hoped that this work 
can contribute both to the development of new studies associated with such themes, and especially 
to facilitate the incorporation and application of sustainability in companies, in their operational, 
tactical and strategic spheres. The results of the research demonstrated the alignment between the 
organizational competencies in sustainability of the surveyed company and the Triple Bottom Line 
model, the  complexity of its management and the constant need for revision and integration 
between its actions, as well as the mobilization of the several organizational areas that compose it . It 
was observed the existence of transversal functional competences in sustainabilitu management, 
besides functional specific competencies by function. It was also evidenced a great affinity between 
the personality profiles of the managers interviewed, especially among those who perform social in 
sustainability projects and among those who manage the other dimensions of sustainability in the 
organization. Finally, there is coherence on the part of the organization in the choice of the 
professionals who occupy these functions in the organization researched, due to an adherence 
observed in their personality profiles and their activities. 

 

KEYWORDS: Sustainability. Competency Management. Competencies in Sustainability; 

Competencies in Sustainability Management. 
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1) INTRODUÇÃO 

 

Os três últimos séculos foram amplamente marcados pelo desenvolvimento econômico 

da sociedade. Tendo a Revolução Industrial como propulsora, observa-se a partir da segunda 

metade do século XVIII a intensificação do capitalismo, caracterizado neste contexto pelo 

livre mercado, pelo acúmulo de capital decorrente da produção industrial, pela 

competitividade e expansão comercial. 

Ressalta-se, neste contexto, que desenvolvimento torna-se sinônimo de crescimento 

(ALIGLIERI, 2011) e a economia industrial, “o principal eixo articulador da sociedade” 

(BOFF 2014, p.18). A teoria econômica preconizara a riqueza baseada em três fontes: 

recursos naturais, capital e trabalho, e o paradigma vigente condicionava a produtividade 

mediante a articulação eficiente entre estes três fatores (CAPRA, 2005). 

Adicionalmente, como característica deste sistema, segundo Veiga (2012), destaca-se 

o impacto ambiental gerado, tanto em função da produção industrial ao utilizar maquinário 

em seu processo produtivo, em que “uma parte da energia e do material transformado se torna 

imediatamente resíduo” (Ibidem, p. 7), quanto em virtude do aumento populacional e seus 

níveis de consumo. De acordo com o autor, estas são as três maiores fontes de degradação 

ambiental existentes. Desta forma, a lógica capitalista explora e degrada o meio ambiente em 

prol da obtenção de maior eficiência produtiva e crescimento econômico. 

 Ao final do século XX, a sociedade começou a discutir de maneira mais recorrente o 

acirramento ao extremo dos ideais propagados pelo capitalismo, especialmente a partir da 

globalização de mercados, associada à intensa difusão tecnológica e suas consequentes, 

rápidas, intensas e abrangentes mudanças. O crescimento econômico gera consigo grande 

desigualdade social. Intensifica-se ao máximo a eficiência produtiva e, com ela, a exploração 

ambiental, ao passo que se torna cada vez mais difícil conseguir repor ao meio ambiente o que 

foi degradado pela produção industrial. 

Além disso, dados estatísticos do US Census Bureau1, demonstram que a população 

mundial cresce vertiginosamente ao longo desses três séculos: 1 bilhão de habitantes no início 

                                                           
1 US Census Bureau. Disponível em:  

<www.census.gov/population/international/data/worldpop/table_population.php>. Acesso em 1º de março de 

2016. 
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do século XIX; 1,6 bilhão no início do século XX; em 1950, chegara a 2,5 bilhões e, 

atualmente, apenas 65 anos depois, a população mundial ultrapassou os 6 bilhões de 

habitantes.  

No início deste novo século, em especial após as crises econômicas evidenciadas nos 

países desenvolvidos, percebe-se a insustentabilidade e o colapso da sociedade capitalista 

atual, baseada na expansão do consumo de bens materiais e faz-se necessária sua 

transformação paradigmática, cujo grande diferencial, segundo Vergara (2005), consiste na 

velocidade com a qual as mudanças acontecem. 

Este novo paradigma elege a mudança como palavra de ordem, caracteriza-se pela 

incerteza de cenários (políticos, econômicos, sociais, tecnológicos). Segundo Capra (2005), 

define-se pelo seu alto nível de complexidade.  Edgar Morin (2013) corrobora com esta visão, 

afirmando que a globalização trouxe consigo a complexidade, em virtude de congregar 

processos econômicos, sociais, psicológicos, religiosos, migratórios, etc.  

De acordo com Capra (2005) e Morin (2013), o desafio do século XXI consiste em 

pensar e administrar a complexidade, mediante a criação de conhecimentos interdisciplinares 

e o desenvolvimento de habilidades correlacionadas a eles. Morin (2013) afirma ainda que a 

crise generalizada vivenciada pela humanidade atualmente, originou-se, sobretudo, em função 

da dificuldade de congregar pensamentos de áreas distintas. Em sua conferência intitulada “O 

caminho para o futuro da Humanidade”, o autor pronuncia-se: 

Por que é difícil pensar a complexidade? Porque é preciso encontrar maneiras para 

tentar reunir estes conhecimentos. Mas também é preciso dizer que a dificuldade em 

pensar a globalização se dá por ela ser um processo rápido e que a consciência está 

sempre atrasada em relação ao que acontece. (...) Mas a primeira coisa que podemos 

pensar é que a crise atual não é apenas uma crise econômica, mas está ligada a 

outras crises. De fato, temos uma crise da sociedade moderna, das mais avançadas. 

Uma crise da civilização ocidental. Temos uma crise das sociedades tradicionais 

que, por influência da máquina ocidentalizadora do desenvolvimento, estão em 

crise. Temos crises demográficas, crises do pensamento, sobretudo uma impotência 

do pensamento em saber o que acontece. A grosso modo, estamos em uma crise 

geral da humanidade, que toma diferentes formas e a crise econômica é uma delas. 

(Informação verbal)2 

Morin (2013), ao dissertar sobre a globalização, propõe a ideia de produzir 

conhecimentos que sejam fundamentais e globais para todos os seres humanos do planeta, já 

                                                           
2 Transcrição de trecho de palestra profrida por Edgar Morin na conferência “O caminho para o futuro da 

humanidade”, promovida pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em: 

<http://youtu.be/VmFB9Vcac1U> Acesso em: 10 de dezembro de 2015. 
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que a globalização os direciona a um destino comum. Diante deste paradigma de 

complexidade, destaca-se a sustentabilidade e seu desenvolvimento como possível solução 

para as crises da Modernidade. 

Apesar de alguns autores, tais como Leonardo Boff (2014), reconhecerem a origem do 

conceito de sustentabilidade ainda no século XVI, pode-se afirmar que sua devida definição e 

difusão ocorreram somente a partir da década de 70 do século XX, com a divulgação do 

relatório “Os limites do crescimento”, pelo projeto “Clube de Roma”, em 1972. 

Posteriormente, a expressão desenvolvimento sustentável surgiu em 1987, com o 

relatório Brundtland, sendo considerado inicialmente como “aquele que atende as 

necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

atenderem suas necessidades e aspirações” (BOFF, 2014, p.34). Nos dias atuais, o 

desenvolvimento sustentável adota o modelo Triple Bottom Line, e pressupõe o 

desenvolvimento enquanto economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente 

correto. 

Grandes iniciativas por parte dos governos mundiais foram tomadas para a realização 

de reuniões para discussão e adoção de medidas em sustentabilidade, porém com alguns 

poucos avanços significativos. Ao longo das três últimas décadas do século XX, evidencia-se 

uma maior pressão da sociedade sobre governos e organizações em prol do desenvolvimento 

sustentável (BOFF, 2014). Atualmente, a temática torna-se crucial para o desenvolvimento e 

alcance das estratégias organizacionais. 

No que tange ao contexto organizacional, Porter e Kramer (2011) afirmam que o 

capitalismo levado à sua exaustão compromete a credibilidade das organizações privadas, 

uma vez que são percebidas enquanto entidades que prosperam à custa da sociedade. Segundo 

os autores, em função deste desgaste, urge um novo acordo entre tais partes, denominado 

valor compartilhado, o qual preconiza a satisfação das necessidades sociais, ambientais e 

econômicas do entorno das organizações.  Assim sendo, nos últimos 10 anos, a 

sustentabilidade vem sendo considerada como um desafio organizacional e uma importante 

oportunidade de diferenciação estratégica no mercado. (LUBIN et. al, 2013).  

Contudo, para que a sustentabilidade organizacional venha a se tornar, de fato, 

diferencial competitivo para organização, tornam-se necessárias a incorporação eficaz de suas 
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premissas e sua respectiva gestão. Neste contexto, destaca-se a gestão por competências como 

uma ferramenta importante para a alavancagem de tais resultados organizacionais. 

Desta forma, a organização deve identificar as competências organizacionais, 

gerenciais e funcionais correlacionadas diretamente à sustentabilidade. Uma vez identificadas, 

tais competências devem ser desenvolvidas, tanto pelos indivíduos, como pelas equipes de 

trabalho que compõe a organização. 

 

1.1) O problema da pesquisa 

 Para Fritjof Capra (2005), organizações humanas somente conseguirão adaptar-se às 

mudanças paradigmáticas do século XXI e tornarem-se sustentáveis se forem consideradas 

como um “sistema vivo”, formado por “redes não-lineares complexas”. Isto significa que a 

produtividade empresarial passa a ser mensurada pela capacidade dos indivíduos de criarem 

conhecimentos, sobretudo interdisciplinares e desenvolverem habilidades correlacionadas e 

eles. 

Ademais, Ligteringen (2012) afirma que o desenvolvimento sustentável nas 

organizações exige o cultivo de novos modelos mentais, novos valores, novos padrões 

atitudinais, comportamentos e posturas por parte dos indivíduos, especialmente por parte das 

lideranças, as quais já reconhecem a sustentabilidade como fator crítico para seu sucesso. 

A presente pesquisa concentra-se em investigar a forma pela qual as organizações 

gerenciam aspectos relacionados à sustentabilidade no seu dia-a-dia. Na medida em que esta 

gestão é feita por pessoas, questiona-se quais seriam as características ou atributos humanos 

necessários ao desenvolvimento e cultivo da sustentabilidade organizacional, essencial para os 

gestores que lidam diretamente com esta temática e com o desdobramento de suas práticas no 

cotidiano.   

No que tange aos modelos de gestão comumente utilizados no contexto 

organizacional, destaca-se a Gestão por Competências enquanto uma abordagem na qual 

torna-se possível manter o foco tanto nas necessidades organizacionais, quanto nos atributos 

individuais e coletivos de seus colaboradores, seus desempenhos e resultados. 

Ademais, ressalta-se que, no que tange aos indivíduos, tais características ou atributos 

desdobram-se em conhecimentos, habilidades, comportamentos e atitudes, isto é, em 
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competências, conforme definição proposta por Scott Parry, consonante com diversas outras 

abordagens que serão apresentadas mais à frente. Nas palavras de Parry (1996, p. 50), 

competência significa: 

 

Um cluster de conhecimentos, skills e atitudes relacionados que afetam a maior 

parte de um job (um papel ou responsabilidade), que se correlaciona com a 

performance do job, que possa ser medida contra parâmetros bem aceitos, e que 

pode ser melhorada através de treinamento e desenvolvimento.  

Portanto, neste contexto, apresenta-se a pergunta do problema de pesquisa: Quais são 

as competências requeridas na gestão da sustentabilidade? 

 

1.2) Objetivo geral da pesquisa 

Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar as competências requeridas à gestão 

da sustentabilidade organizacional. 

 

1.3) Objetivos específicos da pesquisa 

No que tange aos objetivos específicos da pesquisa, o trabalho visa: 

a) Investigar a aplicação da sustentabilidade no planejamento estratégico da 

organização; 

b) Identificar competências organizacionais relacionadas à sustentabilidade; 

c) Identificar competências funcionais necessárias à administração da 

sustentabilidade organizacional; 

d) Analisar as competências comportamentais dos colaboradores que administram 

a sustentabilidade na organização. 

 

1.4) Contribuição específica esperada 

O estudo teve como proposta a contribuição, tanto do ponto de vista acadêmico como 

gerencial, da identificação das competências necessárias à gestão da sustentabilidade.  

Sob o aspecto acadêmico, pretendeu-se, através da articulação entre os temas desta 

pesquisa, promover maior reflexão acerca da importância da utilização da gestão por 

competências para a implementação e difusão de práticas voltadas para a sustentabilidade 

organizacional, bem como para o desenvolvimento de competências organizacionais, 

funcionais e individuais especificamente vinculadas à sustentabilidade.  
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Percebe-se certa carência de publicações com este tipo de articulação conceitual. Os 

artigos existentes enfocam principalmente as competências organizacionais em 

sustentabilidade, com pouco aprofundamento sobre competências funcionais e/ou individuais. 

Sob o ponto de vista gerencial, a pesquisa utilizou os dados obtidos de uma indústria 

brasileira sobre as ações de sustentabilidade praticadas em seu cotidiano e identificou as 

competências funcionais necessárias para tal, buscando compreender a forma como seus 

profissionais coordenam o desenvolvimento sustentável organizacional, integrando-o aos 

demais aspectos gerenciais e transformando-o em ação estratégica nesta organização de 

referência. 
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2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Devido à dificuldade de literatura específica na área investigada, a fundamentação 

terórica desta pesquisa começa com um levantamento bibliométrico. A partir dessa etapa, foi 

possível levantar textos acadêmicos relevantes que vão sustentar a discussão teórica aqui 

empreendida. 

 

2.1) Bibliometria 

No intuito de realizar uma revisão teórica aderente à proposta desta dissertação, e 

tendo em vista a articulação de temas multidisciplinares deste estudo, utilizou-se a pesquisa 

bibliométrica como recurso bibliográfico.  Entende-se a bibliometria como uma técnica 

quantitativa e estatística responsável pela mensuração dos níveis de produção e difusão de 

conhecimento científico (ARAÚJO, 2006).  

Foram pesquisados artigos científicos relevantes nas áreas temáticas do presente 

trabalho, utilizando, para tanto, as bases de pesquisa acadêmica Scopus e Portal de Periódicos 

Capes, através de busca de palavras-chaves dentro do assunto pesquisado e nos eixos 

temáticos específicos, além da aplicação de filtros por ano de publicação dos artigos, para a 

utilização de trabalhos mais recentes, conforme será apresentado a seguir. 

A Tabela I apresenta os resultados de pesquisa avançada realizada na base Scopus.  

Buscou-se artigos relacionados aos temas Sustentabilidade Organizacional, Desenvolvimento 

Sustentável e Gestão por Competências, além destes mesmos termos em inglês: Corporate 

Sustainability; Sustainable Development, Competency Management. Utilizou-se como filtro 

de pesquisa o eixo temático “Negócios, Gestão e Prestação de Contas” (Business, 

Management and Accoutability) – por compreender esta como a área de concentração da 

pesquisa - além de filtrar por publicações dos últimos seis anos. 

Base Scopus 
Português Inglês 

Palavras - Chave Nº de 

Artigo

s 

Palavras - Chave Nº de 

Artigos 

Sustentabilidade 

Organizacional 
02 Corporate 

Sustainability 
127 
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Desenvolvimento 

Sustentável  
05 Sustainable 

Development 
627 

Gestão por 

Competências 
05 Competency 

Management 
145 

Tabela I – Artigos encontrados na base Scopus.  
Fonte: Scopus (2016). 

 

A Tabela II apresenta os resultados de busca realizados no Portal de Periódicos Capes. 

Os mesmos temas foram pesquisados (em português e inglês), sendo aplicados os seguintes 

filtros: “Qualquer”; “é”; “últimos cinco anos” e “revisados por pares”. Ressalta-se que não foi 

possível, nesta ferramenta, a pesquisa por área de concentração.  

 

Portal de periódicos Capes 
Português Inglês 

Palavras - Chave Nº de 

Artigo

s 

Palavras - Chave Nº de 

Artigos 

Sustentabilidade 

Organizacional 
10 Corporate 

Sustainability 
307 

Desenvolvimento 

Sustentável  
320 Sustainable 

Development 
19.483 

Gestão por 

Competências 
21 Competency 

Management 
26 

Tabela II – Artigos encontrados no Portal de Periódicos Capes.  
Fonte: Periódicos Capes (2016). 

Adicionalmente, foi realizada pesquisa em ambas as bases correlacionando as 

palavras-chave da pesquisa, nos idiomas português e Inglês. De forma geral, observa-se que a 

produção científica correlacionada às temáticas de sustentabilidade organizacional e 

desenvolvimento sustentável é absolutamente superior na língua inglesa. Contudo, o mesmo 

não ocorreu com o tema “gestão por competências”. 

Por fim, foram feitas 12 buscas para a Relação entre os três temas, tendo em vista a 

interdisciplinaridade da presente pesquisa e obteve-se como resultado o total de 22 produções 

científicas de relevância correlacionadas à temática da presente pesquisa, apresentadas na 

Tabela III. 

Título Autores Revista Ano 

Gestão por Competências e 

Sustentabilidade Empresarial: Em 

busca de um quadro de análise 

Munck, L; De Souza, 

R. B. 

Gestão e Sociedade 2009 

A Gestão por Competências e sua 

relação com ações de Sustentabilidade 

Munck, L; De Souza, 

R. B;  

Zagui, C. 

Pretexto 2011 
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Competências para a Sustentabilidade 

Organizacional: a proposição de um 

framework representativo do 

acontecimento da ecoeficiência 

Munck, L; Gelleli, B.; 

De Souza, R.B. 

Produção  2013 

Competences for sustainable 

development and Sustainability. 

Significance and challenges in ESD 

Mochizuki, Y.; 

Fadeeva, Zinaida 

International Journal 

of Sustainability in 

Higher Education 

2011 

Saindo da trincheira do 

Desenvolvimento Sustentável: Uma 

nova perspectiva para a análise e a 

decisão em Sustentabilidade 

Marconatto, D.A.B; 

Trevisan, M.; Pedrozo, 

E.A; 

Sagin, K.D; Zonin, 

V.J. 

Revista de 

Administração 

Mackenzie 

2013 

Sustainability Strategy transforms the 

Enterprise 

Lubin, D.; 

Longsworth, A.; 

Russell, R. 

Harvard Business 

Review 

2011 

Níveis de Entrega das Competências 

de Suporte à Ecoeficiência 

Organizacional: um estudo de caso em 

uma indústria do setor eletroeletrônico 

Munck, L.; 

Galleli, B.; 

De Souza, R.B. 

Revista Brasileira de 

Gestão de Negócios 

2012 

Competências de Gerentes de Projetos 

Sustentáveis  

Todorov, M.C.A.; 

Kniess, C.T.;  

Martins, C.B. 

Revista de Gestão e 

Projetos 

2013 

Competências e inserção profissional 

de administradores em 

Sustentabilidade 

Demajorovic, J; 

Martão, M.S 

Pretexto 2014 

Sustentabilidade na Educação 

Corporativa e o desenvolvimento de 

competências societais 

Brunstein, J.; 

Scartezini, V.N; 

Rodrigues, A. L. 

Organizações & 

Sociedades 

2012 

Construindo o diálogo entre 

competência, recursos e desempenho 

organizacional 

Fernandes, B. H. R.; 

Fleury, M. T.L; Mills, 

John. 

Revista de 

Administração de 

Empresas 

2006 

O conceito de competências e sua 

aplicação na gestão estratégica de 

pessoas nas empresas atuantes no 

Brasil.  

Nakata, L. E;  

Souza, E. G. 

Revista Economia & 

Gestão 

2012 

Elaboração e avaliação de modelo de 

gestão de pessoas orientado por 

competências.  

Maia, L.Gomes; 

Moraes, M;  

De Freitas, L.C.O. 

Perspectivas em 

Gestão & 

Conhecimento 

2011 

Gestão por Competências: um Estudo 

de Caso em uma Indústria no Brasil  

Ceribeli, H.B.; 

 De Almeida, C. Á. 

Revista 

Globalização, 

Competitividade e 

Governabilidade 

2015 

Gestão de pessoas por competências. Munck, L.,  

Munck, M.G.M.;  

De Souza, R.B. 

Revista de 

Administração 

Mackenzie 

2011 

Metodología de Gestión por 

Competencias asumiendo la norma 

cubana sobre Gestión de Capital 

Humano 

Santos, A. R. C. Revista Brasileira de 

Gestão de Negócios 

2011 

Avaliação de Programas de Gestão por 

Competências: um Estudo em 

Organizações da Região Metropolitana 

de Fortaleza   

Lima, M. A. M.; 

Rocha, B.P.L.;  

Revista Organizações 

em Contexto-online  

2012 

Avaliação de Competências em uma 

Instituição Hospitalar: A Visão de 

Avaliados e Avaliadores. 

Jorge, F. C; 

Galleli, B.; Bittencourt, 

J.P. 

Future Studies 

Research Journal: 

Trends and Strategies 

2014 
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Desenvolvimento de Competências do 

Administrador: um estudo em 

ambiente simulado. 

Junior, C.M.D.; 

 et al. 

Revista de Ciências 

da Administração  

2014 

Construção e validação de medida para 

diagnóstico de competências relativas 

às funções de prefeito (a) e secretário 

(a) municipal. 

De Moraes, V.V.; 

Borges-Andrade J.; 

Queiroga, F. 

Revista de 

Administração 

Pública 

2011 

Gestão por Competências na 

Administração Pública de Portugal: 

uma análise a partir do ciclo 

interligado de legitimação e de 

validação.  

Munck, Luciano, 

Bárbara Galleli, and 

Rafael Borim-de-

Souza. 

Revista de Ciências 

da Administração. 

2014 

Tabela III– Artigos encontrados através de Relação entre palavras-chave.  
Fonte: Scopus e Periódicos Capes (2016). 

 

 

2.2) Competências e Gestão por Competências 

O presente tópico tem como objetivo elucitar o conceito de competências e da gestão 

por competências nos meios acadêmico e organizacional, tendo como ponto de partida seu 

retrospecto histórico, apresentando em seguida suas diversas abordagens e desdobramentos. 

 

2.2.1) Origem do conceito de competência 

Originário do latim competentia3, o termo competência teve origem na Idade Média, 

mais precisamente no século XV, sendo empregado, preliminarmente, como sinônimo de 

competição, disputa, rivalidade; derivado do verbo “competir” (GRAMIGNA, 2007).  

Adicionalmente, foi utilizado ao longo da história ocidental, no meio jurídico, no 

sentido de capacidade institucional ou individual para “analisar e julgar certos assuntos”. (DE 

HOLANDA et al., 2008, p. 2). O emprego massivo do termo, neste contexto, estendeu seu uso 

ao senso comum (BRANDÃO E GUIMARÃES, 1999; DE HOLANDA et al. 2008), sendo 

considerado posteriormente como uma forma de “designar uma pessoa qualificada para 

realizar alguma coisa” (FLEURY E FLEURY, 2001, p. 184). 

Contudo, foi somente a partir da segunda metade do século XX, na década de 70, após 

o desenvolvimento intenso de estudos sobre personalidade e cognição humanas, que o termo 

passou a ser discutido nos meios acadêmico e empresarial, tendo como ponto de partida a 

publicação do artigo “Testing Competence rather than Intelligence”, por David Mc Clelland, 

                                                           
3 Referência em latim do Dicionário Michaelis de Língua Portuguesa, versão on line 

<www.michaelis.uol.com.br>. Acesso em: 5 de janeiro de 2016. 
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em 1973 (FLEURY E FLEURY, 2001; DUTRA, 2002, 2004; GRAMIGNA 2007; FISCHER 

et al, 2008).  

Em seu artigo, McClelland (1973) critica o uso inapropriado dos testes de inteligência, 

até então considerados unanimidade para a predição de desempenho, sobretudo para fins de 

seleção, tanto acadêmica quanto profissional. A base de sua crítica reside no fato de que as 

capacidades para a resolução de problemas identificadas nos testes são insuficientes ou pouco 

se relacionam com o desempenho futuro dos indivíduos. Segundo o autor, a validade de tais 

testes é questionável. 

No que tange à sua aplicação no meio acadêmico para a seleção de alunos para 

Universidades, vários estudos anteriores apontados por McClelland “demonstraram relações 

pouco consistentes entre aptidões escolares de universitários e suas realizações posteriores em 

liderança social, artes, ciência, música, escrita, fala e drama”. (MCCLELLAND, 1973, p. 2 – 

traduzido pela autora). Ademais, em suas pesquisas, descobriu que alunos com baixo 

rendimento escolar obtiveram êxito posterior em suas vidas profissionais, da mesma forma 

que os alunos com os melhores desempenhos. 

Outro ponto importante salientado envolve a condição social dos indivíduos que 

respondem aos testes. Para o autor, quanto mais alta a classe social do indivíduo, mais acesso 

à educação de qualidade ele possui e, consequentemente, melhor resultado obtêm nos testes 

de inteligência. Além disso, o autor aponta discriminação realizada ao longo de sua utilização, 

tendo em vista que muitas universidades americanas excluíram de seus processos seletivos 

negros, latinos e outras minorias reprovadas nos testes (McCLELLAND, 1973). 

No que tange à sua aplicação no contexto empresarial, McClelland contesta o uso dos 

testes para a seleção de profissionais, tanto em função dos critérios avaliativos dos testes, por 

não serem coerentes com as atividades a serem desempenhadas pelos indivíduos nas 

empresas, como em função dos seus resultados não predizerem o desempenho profissional 

dos indivíduos, tampouco seu êxito ou sucesso. De acordo com ele, outros parâmetros 

importantes permeiam as atividades profissionais e lhes conferem desempenho superior, a 

saber: 

O problema básico das medidas de proficiência profissional para validar testes de 

habilidades é que aqueles dependem pesadamente de credenciais que o indivíduo 

traz para o trabalho – os hábitos, valores, trejeitos, interesses, etc. – que significam 

que ele é aceito para a gestão e para os clientes (...) Empregadores têm o direito de 
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selecionar vendedores que tenham cursado as escolas certas, presumindo que eles 

performem melhor, mas os psicólogos não possuem o direito de argumentar que é a 

inteligência deles que os fazem mais proficientes em seus trabalhos 

(MCCLELLAND, 1973, p.3 – traduzido pela autora). 

O autor defende a ideia de que os itens a serem avaliados nos processos de seleção de 

profissionais nas organizações variam de acordo com o tipo de tarefa a ser executada; devem 

relacionar-se diretamente com as atividades a serem realizadas diariamente, de forma similar 

ao observado em testes de habilidades.  

Além disso, McClelland reflete sobre a importância das características de 

personalidade que os indivíduos acrescentam às atividades laborais. O desempenho, para ele, 

depende não somente de variáveis cognitivas específicas, como a inteligência. Elas integram-

se a aspectos atitudinais e comportamentais dos indivíduos, consequentemente não sendo 

possível sua avaliação através dos testes de inteligência empregados até então. 

Diante de tal impasse, o autor apresenta o conceito de competência e a sugere como 

recurso para aferir e avaliar características dos indivíduos mais adequadas, sobretudo às 

necessidades dos cargos nas organizações. Competência individual para o autor é, portanto, 

um “conjunto de conhecimentos – saberes formais necessários para desempenhar determinada 

atividade; aptidões – talento individual e habilidades – aplicação destes conhecimentos e do 

talento, desenvolvendo prática e experiência” (MIRAIBLE, 1997, apud FLEURY E 

FLEURY, 2001, p.185). 

Outro autor importante, Richard Boyatzis, utilizando como base de sua pesquisa 

atividades profissionais de cargos gerenciais, buscou mensurar determinadas características e 

traços pessoais responsáveis por um desempenho superior (FLEURY E FLEURY, 2001), 

além de identificar, em determinados contextos, “ações ou comportamentos efetivos 

esperados” para o alcance de resultados. (NAKATA e SOUZA, 2012, p.19).  

Mais tarde, Mâsih (2005) reconhece o autor como o responsável pela difusão e 

popularidade da temática competência, tornando-a recorrente tanto em pesquisas acadêmicas, 

quanto em uso organizacional. 

Diante do exposto, percebe-se que McClelland e Boyatzis, como precursores e 

difusores do uso da competência no âmbito acadêmico e organizacional, abriram caminho 

para o desenvolvimento de um campo teórico e prático relacionado às competências. 
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2.2.2) Competências individuais, a dimensão comportamental e personalidade 

Nas décadas seguintes à década de 1970, outros autores, sobretudo norte-americanos, 

seguiram na mesma linha conceitual desenvolvida por McClelland e Boyatzis, atribuindo à 

competência o sentido de qualificação, uma vez que identifica no indivíduo “as capacidades 

necessárias para atuar em certo tipo de tarefa e obter um desempenho superior” (DIAS, et al, 

2008, p. 25), sendo o cargo, com suas atividades profissionais subjacentes, os balizadores do 

conceito (FLEURY E FLEURY, 2001). 

Adicionalmente, tendo como enfoque o contexto histórico, social e político da 

sociedade durante o período  capitalista pós- industrial, Zarifian (2003), ao discorrer sobre as 

origens do modelo da competência, afirma que esta inicialmente obedeceu à lógica de 

valorização do capital e da instituição empresa, tipicamente mecanicista, sendo utilizada para 

qualificar os indivíduos dentro das organizações. O autor cita: 

Todos sabemos que a qualificação é uma construção social cujo objeto é qualificar 

os indivíduos assalariados, tanto do ponto de vista do modo de apreciação da 

relação, mantida no que se espera deles (seu trabalho), quanto do ponto de vista da 

hierarquia na escala dos estatutos sociais e dos salários. A competência é uma nova 

forma de qualificação, ainda emergente. É uma maneira de qualificar. O assalariado 

é duplamente qualificado: em relação à sua contribuição para a eficiência de um 

processo de produção e a seu lugar na hierarquia salarial. (...) Da mesma forma que 

o que temos chamado de qualificação, em geral, refere-se, na realidade, a um modo 

histórico particular e sempre dominante: o da qualificação pelo posto de trabalho 

(ZARIFIAN, 2003, p. 37). 

Dias et. al (2008, p. 24) contribuem para esta visão, ressaltando que a noção de 

competência vinculada à qualificação gera ainda uma “dualização do mundo do trabalho: 

qualificação/desqualificação; emprego/desemprego; vinculação contratual estável/vínculos 

contratuais precários e inclusão social/exclusão social”. 

Nesta vertente, a competência pode ser compreendida como um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) que o indivíduo precisa ter para um bom 

desempenho em seu trabalho (FLEURY E FLEURY, 2001; BITENCOURT, 2005; DUTRA, 

2004; BRANDÃO, 2009). Competência remete, portanto, à ideia de um repertório ou estoque 

individual de atributos pré-definidos e necessários para a execução diária das tarefas 

profissionais. 

Compreende-se conhecimento como o “saber” adquirido pelo indivíduo, formal ou 

informalmente; habilidades como o “saber fazer”, isto é, o conhecimento colocado em prática; 
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e a atitude, um “querer fazer”, expressa por comportamentos observáveis. (BOOG, 1991; 

PARRY, 1996; FLEURY E FLEURY, 2001; BRANDÃO, 2009).  

A partir da segunda metade da década de 90, o conceito de competência, tal como 

concebido e definido pelos principais autores desta temática até então, tornou-se insuficiente 

para descrever e explicar o fenômeno da competência na prática organizacional. O paradigma 

taylorista de gestão já não garantia a prosperidade organizacional (FLEURY E FLEURY, 

2001; DUTRA; 2004; FISCHER et. al, 2008).  

As mudanças trazidas com a globalização – ambientes mercadológicos instáveis; 

aumento de concorrência e competitividade entre as organizações; necessidade de 

desenvolvimento de estratégias organizacionais a médio e longo prazo; multifuncionalidade 

profissional; volatilidade e ampliação das atividades dos cargos; etc. – demandaram a revisão 

de tal conceito. Nesta perspectiva, a competência ainda congrega as necessidades da 

organização e as atividades profissionais, porém sob um panorama demarcado pela 

instabilidade, flexibilidade, imprevisibilidade, dinamismo, responsabilidade e foco em 

resultados.  

Desta forma, o contexto organizacional e do trabalho tornou-se relevante. As tarefas 

até então comumente associadas aos cargos deixaram de ser previsíveis, cedendo espaço para 

atividades cada vez mais complexas e mutáveis (FLEURY E FLEURY, 2001; 

BITENCOURT, 2005; DIAS et. al, 2008; FISCHER et. al, 2008; BRANDÃO, 2009).  

Em meio a este cenário, alguns autores destacaram-se pela releitura do conceito de 

competência, tais como Le Boterf e Zarifian, ambos de origem francesa. Neste novo olhar, o 

foco da competência passa a ser o indivíduo e sua ação (DUTRA, 2004), através da 

“combinação e mobilização de suas capacidades”. (DIAS et. al, 2008, p. 25). Sua dimensão 

atitudinal recebe destaque, uma vez que remete à ação para lidar com imprevistos, “eventos 

inéditos, surpreendentes e de natureza singular” (BRANDÃO, 2009, p. 6). 

Para Le Boterf (1997), a competência evidencia-se através da tomada de atitude do 

indivíduo, que dispõe de seus recursos internos, conhecimentos e experiências para lidar com 

as situações que se apresentam no seu contexto de trabalho. Através de sua ação, o indivíduo 

responsabiliza-se pelo seu fazer, produz resultados e agrega valor à organização (FLEURY E 

FLEURY, 2001; DUTRA, 2004; FISCHER et. al, 2008; Brandão, 2009). Para o autor, o 
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modelo da competência possui três eixos: pessoal (formado pela personalidade do indivíduo, 

pela sua história de vida), de formação educacional e de experiência profissional. 

Assim como Le Boterf (1997), Zarifian (2003) configura à competência sentido de 

ação e atesta a agregação de valor do indivíduo à organização, a partir do momento em que 

ela se manifesta. Seu modelo de competência traz alguns elementos importantes, tais como 

autonomia, iniciativa, responsabilidade, inteligência prática, situação, contexto, desafio e 

resultado.  

Primeiramente, para o autor, a competência somente pode emergir quando o indivíduo 

possui autonomia, iniciativa e assume a responsabilidade pelo seu fazer. A autonomia 

“condiciona e solicita a mobilização da competência; ser autônomo é agir por si mesmo, 

resolver por si mesmo” (ZARIFIAN, 2003, p. 87), ou seja, estar apto e/ou capaz para agir, 

tendo respaldo organizacional e sendo dotado de inteligência prática (conhecimentos, 

experiência) para tal.   

A iniciativa, por sua vez, “significa a competência em si mesma, em ação: a 

competência é a iniciativa sob a condição de autonomia” (Ibidem, p. 87). No que tange à 

assunção de responsabilidade, Zarifian defende que esta é uma postura que o indivíduo, de 

posse de sua devida autonomia e iniciativa, precisa assumir previamente à sua ação.  

Ademais, a competência se manifesta diante de situações específicas, dentro de 

determinado contexto, no qual desafios são apresentados e resultados alcançados. As 

situações remetem tanto à recorrência e redundância das mesmas, como à imprevistos e 

eventualidades.  

Além disso, tais situações possuem um contexto espaço-temporal, um conjunto de 

“referências e recursos” (informações, processos, máquinas) para a ação, uma problemática a 

ser revolvida e um resultado a ser alcançado, que se traduza em “desafio para a organização, 

caso contrário será imposto e se imporá de maneira mecânica, sem reflexão e, portanto, sem 

criatividade, com competência fraca” (Ibidem, p. 147). 

Dutra (2004) sugere que as duas visões ou leituras acerca da temática competência 

descritas anteriormente, norte americana e francesa respectivamente, correspondem a duas 

grandes e principais correntes conceituais. Além disso, Dias et. al (2008) reconhecem a 

existência de certa dificuldade na aplicação de um modelo de competência na prática, em 
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virtude da heterogeneidade entre os conceitos, da variedade de abordagens e ênfases. Zarifian 

(2003, p. 38, 39) complementa: “A emergência do modelo da competência é uma 

transformação de longo prazo, que inaugura um novo período histórico. Ela se desenvolve 

durante um longo tempo. É ainda uma emergência. O desafio global não é pequeno”. 

No entanto, atualmente, observa-se o desenvolvimento de algumas abordagens na 

tentativa de integrar tais correntes (DUTRA, 2004; BITENCOURT, 2005; FISCHER et. al, 

2008; BRANDÃO, 2009). Estas, adicionalmente, vinculam a competência ao conceito de 

entrega, ou seja, admitem a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes pelo 

indivíduo, consideram sua ação no contexto de trabalho e avaliam os resultados, sugerindo 

agregação de valor econômico e social para as partes (DUTRA, 2004). 

Brandão (2009) afirma que a ação do indivíduo é condicionada pelos elementos 

capacidade (ser capaz de) e intencionalidade (ter disposição para). O primeiro elemento 

constitui-se pelos conhecimentos e habilidades adquiridos e desenvolvidos e o segundo tem 

como base, as atitudes. Portanto, toda ação humana (neste caso, aplicada ao contexto 

organizacional) necessita dos três elementos da competência, integrados. 

A Tabela IV apresenta uma síntese do desenvolvimento e evolução do conceito de 

competência e suas ênfases, pelos seus principais autores, fruto do trabalho de pesquisa de 

Cláudia Bitencourt (2001). 

Autor Conceito Ênfase 

McClelland 

(1973, p. 7 -10) 

“Habilidades correlacionadas ao trabalho, (...) 

conhecimentos, comportamentos, aptidões ou 

variáveis de personalidade”. 

Formação, 

Aptidão, 

Comportamentos. 

Boyatzis  

(1982, p. 23) 

“Competências são aspectos verdadeiros ligados à 

natureza humana. São comportamentos observáveis 

que determinam, em grande parte, o retorno da 

organização”. 

Formação, 

Comportamentos, 

Contexto, 

Resultados. 

Boog 

(1991, p. 16) 

“Competência é a qualidade de quem é capaz de 

apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada 

coisa; significa capacidade, habilidade, aptidão e 

idoneidade”. 

Aptidão, 

Valores, 

Formação. 

Spencer e Spencer 

(1993, p. 9) 

“A competência refere-se a características intrínsecas 

ao indivíduo que influenciam e servem de referencial 

para seu desempenho no ambiente de trabalho”. 

Formação, 

Resultado. 

Moscovici 

(1994, p. 26) 

“O desenvolvimento de competências compreende os 

aspectos intelectuais inatos e adquiridos, 

conhecimentos, capacidades, experiência, 

maturidade. Uma pessoa competente executa ações 

adequadas e hábeis em seus afazeres, em sua área de 

atividade”.  

Aptidão, 

Ação. 

Parry “Um agrupamento de conhecimentos, habilidades e Formação, 
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(1996, p. 48) atitudes correlacionados, que afeta parte considerável 

da atividade de alguém, que pode ser medido de 

acordo com padrões preestabelecidos e que pode ser 

melhorado por meio de treinamento e 

desenvolvimento”. 

Resultado. 

Le Boterf 

(1997, p. 267) 

“Competência é assumir responsabilidades frente a 

situações de trabalho complexas, buscando lidar com 

eventos inéditos, surpreendentes, de natureza 

singular”. 

Mobilização e ação. 

Leboyer 

(1997, apud Gramigna, 

2007, p. 21) 

“Repertórios de comportamentos e capacitações que 

algumas pessoas ou organizações dominam melhor 

que outras, tornando-as eficazes em determinada 

situação”. 

Comportamento, 

Aptidão, Formação. 

Dutra et. al 

(1998, p.3) 

“Capacidade de a pessoa gerar resultados dentro dos 

objetivos estratégicos e organizacionais da empresa, 

se traduzindo pelo mapeamento do resultado 

esperado (output) e do conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessários para seu 

atingimento”. 

Aptidão, 

Formação, 

Resultados. 

Ruas 

(1999, p. 10) 

“É a capacidade de mobilizar, integrar e colocar em 

ação conhecimentos, habilidades e formas de atuar 

(recursos de competências) a fim de atingir/superar 

desempenhos configurados na missão da empresa e 

da área”. 

Ação, 

Resultados. 

Fleury e Fleury 

(2000, p. 21) 

“Um saber agir responsável e reconhecido, que 

significa mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos, recursos, habilidades que agreguem 

valor econômico à organização, e valor social ao 

indivíduo”. 

Ação, 

Resultados. 

Hipólito 

(2000, p. 7) 

“O conceito de competência sintetiza a mobilização, 

integração e transferência de conhecimentos e 

capacidades em estoque, deve adicionar valor ao 

negócio, estimular um contínuo questionamento do 

trabalho e a aquisição de responsabilidades por parte 

dos profissionais e agregar valor em duas dimensões: 

valor econômico para a organização e valor social 

para o indivíduo”. 

Formação, 

Resultados, 

Perspectiva 

dinâmica. 

Zarifian 

(2003, p. 137,139) 

“Competência é a tomada de iniciativa e o assumir de 

responsabilidade do indivíduo sobre problemas e 

eventos que ele enfrenta em situações profissionais. 

(...). É uma inteligência prática das situações que se 

apoia em conhecimentos adquiridos e os transforma à 

medida que a diversidade das situações aumenta. (...) 

É a faculdade de mobilizar redes de atores em volta 

das mesmas situações, de compartilhar desafios, de 

assumir áreas de responsabilidade”. 

Aptidão, 

Ação, 

Interação, 

Contexto, 

Resultados. 

Tabela IV – Conceitos de competência. 
 Fonte: Bittencout, 2001, adaptado pela autora. 

 

Independentemente das diferenças observadas nos diversos conceitos supracitados, 

percebe-se de fato uma possível convergência entre eles e alguns pontos em comum: 

● Praticamente todas as abordagens conceituam a competência a partir do 

ambiente organizacional/profissional. Este, portanto, configura-se ora como 
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referência, ora como plano de fundo para a manifestação das competências do 

indivíduo; 

● A grande maioria das conceituações, referencia-se, direta ou indiretamente, a 

conhecimentos (“aptidão”; “capacitações”; “inteligência”), habilidades (“experiência”; 

inteligência prática”) e atitudes (“comportamentos observáveis”; “idoneidade”; 

“aspectos intelectuais inatos”; “maturidade”; “assumir responsabilidade”; “formas de 

atuar”; “contínuo questionamento do trabalho”; tomada de iniciativa”); 

● A ação está presente, implícita ou explicitamente em todas as conceituações; 

por mais que algumas definições apenas refiram-se aos conhecimentos, habilidades e 

atitudes. Sabe-se que é somente através da observação direta dos comportamentos, 

logo, da ação individual ou coletiva, que se torna possível evidenciar, analisar e 

avaliar a competência; 

● Aspectos relacionados à personalidade do indivíduo, refletidos através de seus 

valores, atitudes e manifestados pelos seus comportamentos possui grande relevância 

para qualquer modelo de competência, tendo em vista que o nível de qualidade de seu 

desempenho dependerá do grau de aderência e compatibilidade entre sua 

personalidade (aspectos intelectuais inatos, preferências, facilidades, grau de 

motivação interna) e as atividades laborais a serem desenvolvidas por ele.  

Para a presente pesquisa de dissertação, utilizar-se-a como referencial o conceito de 

competência desenvolvido por Fleury e Fleury (2001, p. 188), por se tratar: “Competência: 

um saber agir responsável e reconhecido que implica mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor 

social ao indivíduo”. 

Para além do conceito, será usado como referência o modelo de competência 

desenvolvido pela autora, adaptado de Fleury e Fleury (2001) e ilustrado na Figura I, Modelo 

de Competência Individual. Desta forma, a base do modelo caracteriza-se pela identificação e 

mensuração de conhecimentos, habilidades e atitudes dos indivíduos, que permitam sua ação 

direta em determinados contextos ou situações, alcançando resultados específicos 

predeterminados pela organização e gerando valor social e econômico para ambos. 
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Figura I – Modelo de competência individual. 

 Fonte: Fleury e Fleury, 2001 – adaptado pela autora. 
 

 Conforme a Figura I, o indivíduo, através de seu potencial cognitivo e personalidade, 

coloca seus conhecimentos, habilidades e atitudes em ação, aplicadas de acordo com as 

situações (contexto) que se apresentam em seu ambiente de trabalho e em consonância com 

objetivos e metas da organização. Desta forma, neste modelo, as competências, individuais, 

coletivas e organizacionais desenvolvem-se de forma integrada, dinâmica e fluida.  

Vale ressaltar que a perspectiva da competência tem sempre como objetivo a avaliação 

do indivíduo em relação a determinado referencial. Desta forma, ao longo do 

desenvolvimento e evolução deste conceito, o aspecto atitudinal sempre obteve relevância, 

embora a ênfase sobre ele tenha variado de acordo com a abordagem em questão e o seu 

respectivo contexto.  

Atualmente, torna-se evidente que o papel da personalidade do indivíduo no modelo 

de competência deixou de ser central ou cerne da teoria, constituindo-se como base para o 

desenvolvimento de outros aspectos relacionados a ela. O Modelo do Iceberg, proposto por 

Spencer e Spencer (1991), exemplificado pela Figura II, apresenta esta visão. 
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Figura II – Modelo do iceberg. 
 Fonte Adaptado de Bruno (2014). 

Desta maneira, são os aspectos ocultos ou não visivelmente manifestos da 

personalidade do indivíduo que delineiam e orientam a aquisição e o desenvolvimento de suas 

competências técnicas e, especialmente, as comportamentais. Bruno (2014, p. 174), afirma: 

Competências são aspectos subjacentes à conduta. Isso significa que, para termos 

acesso às competências, é necessária uma abordagem que traga à tona exatamente 

aqueles aspectos que estão por trás do comportamento. Competências indicam 

maneiras de pensar ou de agir, que se generalizam em diferentes situações, e tendem 

a ser estáveis por um longo período de tempo. 

As ações promovidas pela área de Gestão de Pessoas, especialmente vinculadas à 

capacitação e avaliação de desempenho por competências, abrange a esfera visível do modelo, 

já que esta se vincula diretamente ao contexto de trabalho.   

Contudo, o modelo do Iceberg, ao destacar elementos ocultos que orientam e 

influenciam o comportamento, indica a importância de se conhecer a personalidade dos 

indivíduos, pela a organização, através da aplicação de inventários que sejam fidedignos e 

validados cientificamente. Desta forma, seria possível conhecer padrões atitudinais, valores e 

traços de personalidade dos profissionais em questão. 

Os estudos sobre a personalidade humana não somente antecederam o advento teórico 

e prático das competências, como serviram de base para seu desenvolvimento, conforme 

mencionado anteriormente. Datam ainda do século XIX, através do desenvolvimento da 

psiquiatria, psicopatologia e psicanálise, tendo Sigmund Freud como um de seus precursores. 
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Contudo, a personalidade somente passou a ser cerne de estudos da Psicologia ao 

longo do século XX, quando do surgimento das principais teorias de personalidade. A grande 

maioria baseou-se em relatos e observações de práticas clínicas ou ainda de registros de 

anormalidades, com exceção das teorias “fatoriais” ou “de traços” de personalidade (SILVA 

et. al, 2007; FLORES-MENDOZA, 2008; BARENBAUM E WINTER, 2008). 

Elaborar e validar cientificamente teorias sobre a personalidade humana consiste numa 

tarefa complexa, tendo em vista a multiplicidade de comportamentos humanos existentes e a 

dificuldade para dimensionar aspectos básicos da personalidade nos quais “indivíduos, 

independentemente de sua cultura, ou da nacionalidade, se reconheçam e se diferenciem” 

(FLORES-MENDOZA, 2008, p.3).  

As teorias fatoriais da personalidade podem ser consideradas uma tentativa de oferecer 

um “delineamento matemático à estrutura da personalidade, refletindo uma síntese de 

características básicas, considerando-se suas principais propriedades e as relações entre elas” 

(SILVA, et. al, 2007, p.38). Para tanto, estas pesquisas baseiam-se em dados psicométricos e 

estatísticos, ao invés de enfocarem estudos de casos isolados, psicopatológicos ou sociais 

(MCCRAE e COSTA, 2008). Desta forma, estes estudos originaram uma taxonomia da 

personalidade humana (FLOREZ-MENDOZA, 2008; DO e MINBASHIAN, 2014). Silva et 

al (2007, p. 38) elucidam: “De acordo com estas teorias, a personalidade pode ser entendida 

como um conjunto de padrões estáveis das dimensões afetivas, cognitivas e comportamentais 

dos seres humanos”. 

MacCrae (2009) afirma que as pesquisas em psicologia dos traços é uma das únicas 

vertentes da Psicologia publicada em revistas científicas e periódicos especializados, em 

virtude do emprego de metodologias quantitativas para elucidar a personalidade e seus 

processos, passíveis, portanto, de validação e confiabilidade científicas, sendo amplamente 

utilizadas em contextos organizacionais. 

As primeiras descobertas que originaram a Teoria dos Cinco Fatores datam da 

primeira metade do século XX, com os trabalhos de Louis Thurstone, Gordon Allport, Henry 

Odbert, Raymond Cattell e Hans Eysenck, tenho como foco a pesquisa de atributos estáveis 

da personalidade humana (SILVA et al, 2007; FLORES-MENDOZA, 2008), embora com 

fundamentações distintas, como a pesquisa lexical de Cattell e a pesquisa baseada em 

atributos biológicos de Eysenck (SILVA et al. 2007).  
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Partindo inicialmente de um grande número de fatores ou atributos, o 

redimensionamento para cinco fatores de personalidade teve origem através do trabalho de 

Donald Fiske ao final da década de 40 que, mesmo sendo pouco divulgado, abriu a 

prerrogativa para o desenvolvimento do modelo pentafatorial atual de personalidade, 

publicado na década de 90, por Ernest Tupe e Raymond Christal (FLORES-MENDOZA, 

2008). 

O Modelo dos Cinco Fatores de Personalidade originou-se da pesquisa lexical, ou seja, 

da análise descritiva de características ou traços considerados estáveis de personalidade, o que 

lhe configura, em parte, como um modelo ateórico, mais descritivo do que explicativo, tendo 

em vista que se constitui de “generalizações empíricas sobre variações de traços de 

personalidade” (MCCRAE e COSTA, 2008, p.159). 

O referido Modelo tem como pressuposto básico a existência de cinco grandes fatores, 

dimensões ou domínios estáveis, constituintes dos traços personalidade dos indivíduos. Cada 

fator deve ser considerado como uma tendência ou disposição básica e genuína do sujeito, que 

deverá orientar seu repertório comportamental ao longo da vida (MCCRAE, 1982; COSTA & 

MCCRAE, 1996; MCCRAE e COSTA, 2008).  

Costa e Mccrae (1996), ao desenvolverem pesquisas sobre o modelo, atestam que o 

mesmo apresenta alta validação consensual e invariâncias culturais, condições básicas para o 

desenvolvimento de uma teoria. Posteriormente, elaboraram o instrumento NEO PI-R, para 

operacionaliza-lo e mensurá-lo. Finalmente, em 1996, eles publicaram a Teoria dos Cinco 

Fatores de Personalidade (LIMA e SIMÕES, 2000; JOHN, OLIVER e PERVIN, 2008), cujo 

esquema é representado na Figura III abaixo.  
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Figura III – Representação da Teoria dos Cinco Fatores de Personalidade. 

Fonte: Adaptado de McCrae e Costa, 2008 -Traduzido pela autora. 

A Figura III apresenta todos os componentes da Teoria dos Cinco Fatores de 

Personalidade. Os elementos centrais da Teoria apresentam-se nos retângulos (Tendências 

Básicas, Características Adaptativas e Autoconceito), os secundários em elipses (Bases 

Biológicas, Biografia Objetiva e Influências Externas) e as setas evidenciam as interações 

entre eles. 

Os trabalhos publicados por Costa e Mccrae, frutos de décadas de pesquisa, ganharam 

amplo reconhecimento científico. O Inventário de Personalidade NEO PI-R, utilizado no 

presente trabalho, é hoje o instrumento de avaliação psicológica da personalidade mais aceito 

nos meios científico e profissional, nacional e internacionalmente, sendo utilizado nos 

contextos de clínica psicológica, aconselhamento, psiquiatria e organizacional (FLOREZ-

MENDOZA, 2008).  

 

2.2.3) Competências coletivas e organizacionais 

Na seção anterior, buscou-se fazer um retrospecto e uma análise do conceito de 

competência, desde sua origem até as abordagens atuais, bem como seus pontos de 

divergência e convergência. No geral, abordou-se apenas a competência em seu aspecto 

individual. Entretanto, muitos autores concentraram suas pesquisas em outros dois eixos de 
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competências, a coletiva e a organizacional.  Retour e Krohmer (2011), no entanto, admitem 

ainda um quarto eixo de competências, relativas ao ambiente. As referidas competências serão 

apresentadas e discutidas a seguir. 

As competências coletivas estão presentes nos trabalhos de diversos pesquisadores na 

temática competência, tendo como enfoque ora a sinergia do trabalho em equipe, ora as 

relações sociais no contexto organizacional (DIAS et. al, 2008; BRANDÃO, 2009). 

Zarifian (2003, p. 111) defende a ideia de que a organização “como agir coletivo, se 

apresenta como um agregado flexível de sujeitos tomados, de certa forma, nas redes de suas 

iniciativas e papéis respectivos”. Nesta perspectiva, a competência coletiva, para o autor, 

emerge através da sinergia das relações entre seus membros e das competências individuais de 

cada um, configurando algo a mais do que a simples justaposição de competências 

(BRANDÃO, 2009). 

Retour e Khromer (2011, p. 47) afirmam que a competência coletiva consiste no 

“conjunto das competências individuais dos participantes de um grupo, mais um componente 

indefinível, que é próprio ao grupo e oriundo da sinergia e da dinâmica deste grupo”. 

Ademais, eles a consideram ainda a forma de um grupo organizar-se internamente, para além 

das normas e regras da organização. 

Os autores defendem a existência de quatro características, ou atributos da 

competência coletiva: 1) Referencial comum – representações coletivas homogêneas, 

baseadas em objetivos e visões compartilhadas pelo grupo e que o prepara para ação; 2) 

Linguagem compartilhada – criação de vocabulário próprio do grupo, que permite construir 

uma identidade própria, que o diferencia dos outros grupos e facilita seu processo de 

comunicação; 3) Memória coletiva - criada e compartilhada através das experiências coletivas 

e 4) Engajamento subjetivo – resultante dos ambientes organizacionais cada vez mais 

caracterizados pela incerteza, originando cooperação entre seus membros, iniciativas coletivas 

e sinergia. 

O desenvolvimento de teorias acerca das competências organizacionais correlaciona-

se diretamente com as mudanças evidenciadas nas duas últimas décadas do século XX, 

previamente retratada no presente trabalho. O acirramento da competitividade empresarial ao 

final da década de 90 levou as organizações a repensarem suas estratégias de ação, frente a 
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mercados cada vez mais instáveis.  

Percebe-se, portanto, que por mais que a competência coletiva se constitua como “algo 

a mais do que a simples soma das competências de seus membros” (BRANDÃO, 2009, p. 

31), é através da competência individual que ela se forma. Tal fenômeno pode ser igualmente 

vislumbrado na formação das competências organizacionais, tendo em vista que estas se 

formam a partir do desenvolvimento e integração entre competências individuais e coletivas 

(PRAHALAD E HAMEL, 2000). 

O conceito de competência organizacional, no âmbito da administração de empresas, 

baseou-se inicialmente na retomada da Teoria Baseada em Recursos – Resource Based View, 

desenvolvida por Penrose, em 1959. Esta teoria afirma que os “recursos internos da 

organização constituem seus principais fatores de competição” (DIAS, et. al, 2008, p. 11) 

Fernandes, Fleury e Mills (2006) observam que a teoria proposta por Penrose, na 

tentativa de categorizar tais recursos, os separou em físicos (recursos objetivos, 

quantificáveis, tangíveis) e humanos (todos os funcionários da empresa e suas competências 

individuais e coletivas, intangíveis). Contudo, a existência dos recursos, isoladamente, não 

garante a vantagem competitiva das organizações. O diferencial reside na forma com o qual 

tais recursos são articulados, mobilizados e coordenados, para alcançar o desempenho 

esperado.  

Paralelamente, estudos de Prahalad e Hamel (2000) avançam nesta mesma direção, 

desenvolvendo o conceito de competências foco, essenciais ou “chave” – core competences – 

como sendo características específicas da organização, originárias da correta definição de sua 

missão e visão, que levam à eficácia de seus processos, agregam valor a seus clientes, são de 

difícil replicação ou imitação, possibilitam o alcance de seus objetivos estratégicos e 

proporcionam vantagem competitiva. Para estes autores, a dificuldade de imitação das 

competências foco de uma organização não se justifica apenas pelo seu know-how ou 

aquisição de tecnologias, mas sobretudo, pela forma como as pessoas internamente as 

gerenciam e integram (MICHAUX, 2011). Desta forma, torna-se imprescindível, para 

qualquer organização, o investimento em processos de aprendizagem, bem como em 

transferências de conhecimentos e compartilhamento de melhores práticas. 

Brandão (2009, p. 13), de acordo com a definição de competências foco proposta por 
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Prahalad e Hamel, destaca as de algumas multinacionais mundialmente conhecidas, a saber: 

“A mecânica de alta precisão da Canon; o design de motores leves e eficientes da Honda e a 

capacidade de conceber e produzir produtos miniaturizados da Sony”. 

Para Fernandes, Fleury e Mills (2006, p. 50), as competências essenciais consistem no 

“conjunto de recursos coordenados que geram valor à organização, são difíceis de imitar, 

podem ser transferidos a outras áreas, produtos ou serviços da organização e impactam o 

desempenho organizacional em um fator-chave a seu sucesso”.   

Munck, Galleli e Borim de Souza (2012) defendem ainda a ideia de que as 

competências foco proporcionam valor diferenciado a seus clientes, bem como são 

identificadas a partir da revisão e evolução das estratégias organizacionais, alinhadas aos 

produtos oferecidos e a sua área de atuação, suscetíveis a mudanças mercadológicas 

constantes. 

Assim sendo, a descoberta das competências foco nas organizações possibilita seu 

devido posicionamento em termos de competitividade, conferindo-lhe vantagem competitiva 

e possibilitando seu destaque frente à concorrência (PRAHALAD E HAMEL, 2000; MILLS 

et al, 2002; MUNCK, 2005; FERNANDES, FLEURY E MILLS, 2006; MUNCK, GALLELI 

E BORIM DE SOUZA, 2012). 

Ainda no que concerne às competências organizacionais, Mills et. all (2002), as 

categorizam em cinco tipos, todas baseadas em recursos da organização, tangíveis e/ou 

intangíveis e variando seu nível de abrangência ou importância. O Quadro I apresenta as cinco 

categorias. 

 
Quadro I – Categorias de Competências Organizacionais. 

Fonte: de Mills et al. 2002, adaptado pela autora. 
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No que se refere às competências relativas ao ambiente, estas correspondem àquelas 

manifestadas por todos os atores externos à organização (fornecedores, parceiros, consultores, 

clientes) e são mobilizadas sempre que sua atuação impacte na forma como os funcionários da 

organização trabalham, influenciando diretamente as competências individuais, coletivas e 

organizacionais a serem desenvolvidas ou aprimoradas por eles (RETOUR E KHROMER, 

2011). 

 

2.2.4) Gestão por Competências 

Uma vez plenamente identificadas as competências necessárias à organização, sendo 

reconhecidas aquelas que lhe conferem vantagem competitiva (essenciais organizacionais), as 

específicas por área ou equipes de trabalho (coletivas) e funcionais, a empresa já possui o 

referencial suficiente para desenvolver seus instrumentos de gestão, com base nas 

competências.  Dias et. al (2008, p. 12) explicam: 

É o processo de priorização e desenvolvimento de competências, no nível das 

diferentes áreas da empresa (comercial, produção, pesquisa, desenvolvimento, 

administrativo/financeiro, por exemplo), o que vai concretamente sustentar as 

diretrizes e projetos estratégicos. 

Neste sentido, sua aplicação torna-se um tanto complexa em virtude à heterogeneidade 

dos conceitos existentes (FLEURY E FLEURY, 2001; DIAS et. al, 2008; FISCHER et. al, 

2008; BRANDÃO, 2009). Por isso, diversos autores propõem, como ação preliminar a ser 

adotada pela organização a escolha de um modelo de gestão por competências bem 

estruturado (GRAMIGNA, 2007; DIAS et. al, 2008; CARBONE et. al, 2009). 

Gramigna (2007) e Carbone et. al (2009) sugerem que a gestão de pessoas por 

competências deve caracterizar-se como um processo contínuo e cíclico, iniciando-se sempre 

através da formulação das diretrizes estratégicas da organização: missão, visão, valores, 

objetivos estratégicos - Figura IV.  
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Figura IV – Modelo de gestão de pessoas por competências..  
Fonte: Carbone et. al (2009). 

 

De acordo com o modelo supracitado, a gestão de pessoas por competências tem como 

seu grande aporte a estratégia da organização. É através da definição de sua missão, visão, 

valores, objetivos e indicadores de desempenho que se pode identificar com acurácia as 

competências organizacionais, funcionais, coletivas e individuais necessárias ao alcance dos 

objetivos organizacionais. 

Nesta perspectiva, infere-se que a área de Gestão de Pessoas (GP) torna-se o principal 

propulsor da gestão por competências na prática das organizações: através de suas atividades 

de atração e seleção de pessoas, treinamento e desenvolvimento e avaliação de desempenho, 

aliadas a programas de remuneração e carreira e retenção de talentos, assume lugar 

fundamental na aquisição, desenvolvimento e manutenção das competências dentro da 

organização. A GP alia-se à estratégia organizacional, uma vez que facilita seus 

desdobramentos nos níveis gerencial, tático e operacional da empresa. 

 

2.3) Sustentabilidade  

A seguir, apresentar-se-ão as principais vertentes acerca de temática da 

sustentabilidade, sua aplicabilidade no contexto organizacional e as competências 

organizacionais em sustentabilidade, bem como o papel das lideranças para seu 
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desenvolvimento. 

 

2.3.1) A retomada do conceito de sustentabilidade 

A origem do termo sustentabilidade, segundo Leonardo Boff (2014), remete aos 

primeiros sinais na história de uma preocupação com a utilização de recursos do meio 

ambiente pelo homem, ainda no século XVI, quando da extração de madeiras das florestas em 

larga escala para a construção de navios, e sua consequente escassez.  

Neste contexto nasce a silvicultura, em 1560, na Alemanha. Este movimento, dois 

séculos mais tarde, em virtude da força adquirida, tornou-se ciência. Nas academias alemãs, 

localizadas na Saxônia e Prússia, estudantes de todos os continentes aprenderam a avaliar 

formas sustentáveis de manejar as florestas, garantindo sua permanência para as próximas 

gerações (BOFF, 2014). 

O progresso das atividades econômicas ao longo dos séculos foi transformando a vida 

em sociedade e obteve um grande “salto” a partir da metade do século XVIII, com a 

Revolução Industrial e, concomitantemente, com maior aproximação entre a ciência e o 

desenvolvimento tecnológico (VEIGA, 2012).  

A modernidade instaura novos paradigmas, “ainda que por formas hegemônicas de 

conhecimento, a elucidação sobre o movimentar do mundo se dá pela aliança das vertentes 

sociais e naturais ao adicionarem, em uma dialética recíproca, conhecimento científico e a 

razão” (MUNCK, BORIM DE SOUZA E ZAGUI, 2012, p. 58). 

Com o advento da grande propriedade industrial, núcleos urbanos cresceram em seu 

entorno. O padrão de vida dos indivíduos aumentou consideravelmente; observou-se grande 

crescimento demográfico mundial e o crescimento econômico passou a determinar a história 

da humanidade, tornando-se sinônimo de desenvolvimento (VEIGA, 2012). 

Contudo, tais transformações trouxeram consigo consequências negativas, pois 

evidencia-se que a Revolução Industrial foi o grande “divisor de águas” para um novo sistema 

econômico, com novas formas de produção, consumo e exploração, sem precedentes, levando 

a uma “insustentabilidade global” (VEIGA, 2010), impactando a sociedade em dois grandes 

níveis: ambiental e social. 



30 

 

Sobre o aspecto ambiental, primeiramente, destaca-se a lógica capitalista propagada a 

partir da Revolução Industrial. Nesta “nova” forma de viver em sociedade, o Antropoceno, 

isto é, o nível de intervenção humana na natureza, aumentou em proporção desastrosa, 

gerando padrões de desequilíbrio crescentes (BOFF, 2014). 

A produção contínua em massa, lógica comum industrialista, parece ter levado à 

retirada exaustiva de recursos naturais renováveis e não-renováveis do meio ambiente como 

insumo produtivo, e ainda tornou-se exponencialmente mais intensa no século XX. Logo, 

nesta lógica, há exploração, e consequentemente, degradação. Isto significa que o homem 

retira mais do meio, sem reposição, garantias de não-escassez ou ainda maiores preocupações 

com a renovação de tais recursos. 

Boff (2014), ao mencionar os níveis atuais de degradação da natureza pelo homem, 

utiliza a expressão “dizimação crescente da biodiversidade”. Ademais, afirma que o Planeta 

Terra hoje necessita de 170% de si mesmo (pegada ecológica), ou seja, quase o dobro, para se 

renovar ou repor toda a degradação sofrida, especialmente nos dois últimos séculos. 

Em segundo lugar, o próprio modus operandi industrial em si é danoso ao meio, tendo 

em vista que emprega recursos de fontes naturais de qualidade, os transforma em produtos 

esperados e descarta resíduos de baixa qualidade, não reutilizáveis e poluentes, gerando 

péssimas consequências ao meio ambiente, para além dos limites de suporte da biosfera 

(CHECHIN E VEIGA, 2010). A Figura V ilustra este processo.  
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Figura V – Ilustração do processo de entropia.  
Fonte: FGV Management, 2010. 

Veiga (2010, p. 36), mais especificamente, explica: 

O processo econômico em que se baseia o progresso humano é mera transformação 

de recursos naturais (baixa entropia) em resíduos (alta entropia). Essa segunda lei da 

termodinâmica diz que a qualidade da energia em determinado sistema isolado tende 

a degradar-se, tornando-se indisponível para a realização de trabalho. A energia que 

não mais pode ser usada para realizar trabalho é entropia gerada pelo sistema. Como 

consequência, uma parte dos resíduos não pode, de tão dissipada que se torna, ser 

reaproveitada por nenhum processo produtivo. 

Observa-se na produção industrial o fenômeno da inversão térmica, que acontece 

devido à emissão de gases residuais da produção industrial na atmosfera, acumulando grandes 

quantidades de poluentes e formando uma espessa camada tóxica no ar, oferecendo 

insalubridade e perigo à população. 

A Figura VI demonstra o índice de mortes e o nível de poluição do ar em Londres 

durante o processo de inversão térmica, ocorrida em 1952. Neste caso específico, a inversão 

ocorreu através da combustão de carvão mineral associado à grande quantidade de enxofre, 

levando ao óbito mais de 4.000 pessoas e intoxicando cerca de 20.000 (LEMOS, 2011). 
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Figura IV – Número de mortes diárias e níveis de poluição durante inversão térmica – Londres, dezembro de 1952. Fonte – 

FGV Management, 2011. 

Ao longo do processo de consolidação do capitalismo industrial, muitos desastres 

deste tipo ocorreram em cidades consideradas industrializadas, ocasionando não só 

insalubridade para a população, como até a morte.  

A poluição pode ser considerada um processo próprio da modernidade, consequência 

da industrialização e da urbanização das cidades (MUNCK, BORIM DE SOUZA E ZAGUI, 

2012). A poluição das águas origina-se através do descarte de resíduos industriais e urbanos 

em rios e mares; a poluição atmosférica é ocasionada não somente pela atividade industrial, 

como também pela circulação de veículos poluentes nas cidades. 

Como consequência ambiental da poluição, destacam-se: chuva ácida (liberação de 

dióxido de enxofre e de óxido de azoto, altamente poluentes, na atmosfera); destruição da 

camada de ozônio, protetora contra a radiação ultravioleta; efeito estufa (emissão de gases na 

atmosfera, aumentando sua temperatura) e aquecimento global (aumento da temperatura dos 

oceanos e da atmosfera). Todos os fenômenos supracitados ameaçam a vida humana no 

planeta, em longo prazo (GOLDEMBERG, LUCON, 2007). 

Em relação aos impactos sociais, o capitalismo industrial e seu modo de vida 

trouxeram consigo algumas consequências graves para a humanidade, dentre elas as duas 

maiores: o crescimento demográfico vertiginoso e a desigualdade social. 
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O capitalismo industrial, ao promover a formação dos centros urbanos, gerou 

melhorias nas condições socioeconômicas e sanitárias da população, bem como permitiu o 

avanço das ciências, como a engenharia e a medicina. Com isso, os índices de mortalidade 

reduziram e observou-se exponencial aumento populacional (UNFPA, 2011). 

De acordo com dados do Fundo de População das Nações Unidas (2011, 2013), em 

1600, a população mundial beirava os 600 milhões de habitantes, duplicando este número 

após 250 anos, chegando a 1 bilhão de habitantes em 1850. Em 1950, ou seja, 100 anos 

depois, registrou-se um “salto” populacional mundial, chegando a 2,5 bilhões de habitantes e, 

em apenas 50 anos depois, no ano de 2.000, alcançava 5,2 bilhões. Atualmente, já ultrapassa 

os 7,2 bilhões de habitantes. 

Apesar do progresso evidente proporcionado pelo capitalismo, o crescimento 

demográfico desenfreado ocasiona alguns danos, especialmente à longo prazo, em função do 

ciclo que ele gera: crescimento populacional gera aumento de demanda por alimentos que, por 

sua vez leva a aumento da produção industrial e exploração do meio ambiente.  

Evidencia-se ainda que este ciclo ocorreu de forma heterogênea ao longo dos últimos 

dois séculos. Observou-se o crescimento demográfico de maiores proporções em regiões 

menos desenvolvidas, com menos recursos naturais disponíveis, ou ainda com dificuldades 

para expandirem-se economicamente, levando ao desequilíbrio e insustentabilidade social. 

Alguns estudos desenvolvidos no século XX visaram projetar cenários futuros, como 

por exemplo, o relatório “Os limites do crescimento”, de 1972. Neste documento, o cenário 

mais pessimista previa alto índice de mortalidade humana, em virtude da escassez de 

alimentos e água potável até o ano de 2050 (LEMOS 2011). Três décadas depois, o 

documentário Home ainda prevê o mesmo cenário (ARTHUS-BERTRAND, 2009). O 

Gráfico I ilustra o crescimento demográfico por continente e apresenta projeções para os 

próximos 90 anos.  
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Gráfico I – Crescimento populacional por região geográfica e projeções para 2.100.  

Fonte: UNFPA, 2011. 

Apesar da disparidade entre o aumento populacional do continente asiático e africano 

frente às taxas pouco elevadas dos demais continentes, dados do Fundo de População das 

Nações Unidas - UNFPA (2011) afirmam que, de forma geral, 43% da população mundial é 

constituída por indivíduos com até 25 anos. A expectativa de vida aumentou de 48 anos 

(década de 60) para 68 anos (primeira década do século XXI), a mortalidade infantil caiu de 

133 (década de 50) para 46 óbitos em 1.000 (2005-2010) e a taxa de fecundidade também 

decresceu de 6,0 para 2,5 filhos. 

Contudo, tais números são relativos em comparação ao observado nas diferentes 

regiões do planeta. Os países desenvolvidos, por exemplo, ao apresentarem as menores taxas 

de crescimento populacional provavelmente enfrentarão alguns desafios relacionados ao 

envelhecimento da população nas próximas décadas. 

No que tange ao continente asiático, vale ressaltar que ele abrange três dos cinco 

países mais populosos do mundo. Ademais, percebe-se mais uma vez que nos países menos 

desenvolvidos mais pobres, como nos africanos, “a extrema pobreza, a insegurança alimentar, 

as altas taxas de natalidade e mortalidade estão articuladas em um círculo vicioso” (UNFPA, 

2011).  

Tal discrepância evidenciada nas taxas apresentadas no gráfico II refletem, além do 

crescimento populacional desenfreado nas últimas décadas, profundos níveis de desigualdade 

social e pobreza ao redor do planeta, agravados com o capitalismo. O relatório “Para uma 
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nova ordem mundial”, divulgado em 1976, afirmava que a “relação média de renda entre os 

países desenvolvidos e subdesenvolvidos era de 13, para 1”. Atualmente, tal relação 

aumentou, “sendo de 20 para 1”. (LEMOS, 2011, p. 15).  

Dados do Credit Suisse Wealth Report (2015) afirmam que, no ano de 2015, o planeta 

gerou cerca de 250 trilhões de dólares, concentrados especialmente nos EUA e Europa. 

Entretanto, observou-se aumento da classe média, especialmente na China, que passa a ser o 

país com a maior concentração desta classe no planeta (lugar antes ocupado pelos EUA).  

Outrossim, a concentração de renda dos mais ricos corresponde a 87,7% do total de 

renda do planeta. A Figura VII demonstra a distribuição de renda pelo percentual da 

população global. 

 

Figura VII – Pirâmide da riqueza.  
Fonte: Credit Suisse Wealth Report, 2015. 

Lemos (2011) afirma que, apesar de todos os impactos ambientais e sociais 

evidenciados ao longo dos dois últimos séculos e devidamente discutidos no presente 

trabalho, apenas na segunda metade do século XX observou-se maior mobilização política e 

social acerca dos problemas ambientais e o início de uma preocupação com sua preservação.  

A divulgação do relatório “Os limites do crescimento”, em 1970, no qual são 

apresentados dados alarmantes sobre a exaustiva exploração do meio ambiente pelas 

atividades industriais e suas consequências reversíveis e irreversíveis para o planeta, iniciou 
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“acaloradas discussões nos meios científicos, nas empresas e na sociedade” (BOFF, 2014, p. 

34).  

A Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente, realizada em 

1972 em Estocolmo, caracterizou-se como o pontapé inicial para a preocupação com a 

sustentabilidade em âmbito internacional, (MUNCK, BORIM DE SOUZA E ZAGUI 2012). 

Contudo, Veiga (2010, p.11) afirma que ao final da década de 70, o adjetivo 

“sustentável” era utilizado apenas “por algumas comunidades científicas para evocar a 

possibilidade de um ecossistema não perder sua resiliência, mesmo estando sujeito à agressão 

humana recorrente”. Para o autor, somente a partir da década de 80, o termo passou a 

questionar o desenvolvimento, ainda assim, suscitando dúvidas e rejeição. 

Em 1987, com a divulgação do Relatório Brundtland, discute-se pela primeira vez o 

conceito de desenvolvimento sustentável, o qual significa “aquele que satisfaz as necessidades 

presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

necessidades” (BOFF, 2014). 

Percebe-se que, apesar da mobilização coletiva para construir uma definição concreta 

e coerente com a necessidade do planeta, o primeiro conceito desenvolvido é abstrato e vago, 

dificultando o estabelecimento de mudanças efetivas nos âmbitos ambiental, social e 

econômico da sociedade (VEIGA, 2010). Entretanto, a partir da Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Brasil em 1992, o assunto ganhará maior 

visibilidade (MUNCK, BORIM DE SOUZA E ZAGUI, 2012). 

Além da criação de entidades responsáveis pelo estudo das condições socioambientais, 

como o PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (1972), várias 

entidades e governos uniram-se para o desenvolvimento de ações em prol das causas 

socioambientais ao longo das três últimas décadas. 

Observa-se, a partir de então, que o assunto apresenta alto grau de complexidade, 

bastante peculiar à sua natureza, em razão do desenvolvimento de definições e conceituações 

divergentes. Ademais, evidencia-se a diversidade de considerações acerca dos requisitos 

necessários para suas práxis pelos diferentes setores da sociedade, seus atores e interesses 

(MOCHIZUKI, FAKEEVA, 2011). Percebe-se até mesmo, certo “entrincheiramento” teórico 

e prático desta temática. (MARCONATTO et. Al, 2013). 
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Em relação à natureza da discussão sobre a sustentabilidade e o desenvolvimento 

sustentável, Marconatto et al (2013, p. 17) reconhecem “os conflitos de opinião, visão e 

interesse” das diversas partes envolvidas, originando perspectivas distintas e, adicionalmente, 

suas conceituações ultrapassam a centena. 

Veiga (2005), ao dissertar sobre o desenvolvimento sustentável, destaca a necessidade 

de se conceituar coerentemente a palavra desenvolvimento, reconhecendo a existência de uma 

multiplicidade de enfoques e teorias. Contudo, para o autor, as diversas teorias, sob a ótica da 

sustentabilidade, aproximam-se de três vertentes principais, numa tentativa de constituir uma 

possível solução para os caminhos futuros da humanidade. 

A primeira vertente, considerada otimista e denominada convencional por Veiga 

(2010), pressupõe o desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico, resquício de 

uma visão que considera como mais desenvolvidos, os países que prosperam através de suas 

atividades industriais, sem atentar para outras variáveis. Esta visão consiste em uma 

adaptação da teoria de Simon Knuznets, que relacionou o PIB à desigualdade social 

acreditando haver uma relação positiva à posteriori entre as duas variáveis, de forma que, em 

algum momento, o aumento do PIB levaria a diminuição da desigualdade social. Contudo, tal 

teoria foi refutada a partir da divulgação de estatísticas contrárias, quase quatro décadas após 

sua publicação (VEIGA, 2010). 

Assim sendo, acredita-se nesta vertente que o desenvolvimento econômico, ao 

alcançar patamares altos, permitiria “mais melhorias ambientais do que deteriorações”. Desta 

forma, a recuperação do planeta “começaria a sobrepujar a degradação ambiental quando a 

renda per capita de um país estivesse ao redor de U$$ 20 mil” (VEIGA, 2010, p. 21, 22). 

No entanto, torna-se cada vez mais difícil evidenciar na prática esta afirmação, tendo 

em vista que o desenvolvimento deve envolver variáveis correlacionadas não somente a 

aspectos financeiros. Sabe-se que o PIB evidencia apenas seu aspecto econômico e, por esta 

razão, deve ser articulado a outros indicadores como o Índice de Desenvolvimento Humano - 

IDH, por exemplo. Ademais, as diversas crises econômicas observadas nas últimas duas 

décadas em diversas regiões do planeta evidenciam a insustentabilidade econômica da 

sociedade capitalista (CAPRA, 2011). 

A segunda vertente, mais pessimista, encara o desenvolvimento como uma ilusão. 
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Chamada por alguns autores de corrente “ecossocial” (CAPORAL E COSTABEBER, 2000), 

considera que o desenvolvimento deveria assegurar liberdade e direito ao indivíduo, bem 

como acesso a elementos fundamentais à sobrevivência e qualidade de vida, como saúde, 

educação, alimentação, trabalho, etc.   

Tendo em vista a grande desigualdade social existente até mesmo nos países 

considerados desenvolvidos, além de haver pouca possibilidade de mobilidade entre as nações 

na hierarquia econômica mundial, o desenvolvimento torna-se inviável (VEIGA, 2005, 2010). 

Esta linha conceitual propõe um rompimento com a lógica de consumo atual e uma 

mudança na relação entre o homem e o meio, uma coexistência que permita a melhoria da 

qualidade de vida da população, sem crescimento econômico. Sugere ainda que os países mais 

desenvolvidos sejam os primeiros a difundir tal lógica, ajudando os semiperiféricos 

(subdesenvolvidos) e os periféricos (pobres) a crescer sem promover tantos impactos 

ambientais.  

Contudo, tal proposta não pode ser considerada isoladamente, pois apresenta-se como 

uma alternativa para o desenvolvimento de ações futuras não assegurando mudanças 

qualitativas, estatisticamente consideráveis, nos danos já causados ao planeta (VEIGA, 2010).  

Cechin e Veiga (2010) reconhecem a importância da retomada da teoria da Economia 

Ecológica, de Nicholas Georgescu-Roegen, por alguns pesquisadores. Inicialmente banido da 

comunidade dos economistas, na década de 70, foi o primeiro a perceber a Relação existente 

entre a economia e a ecologia.  

Para Georgescu-Roegen, a visão tradicional do sistema econômico como fechado (sem 

possibilidade de mudanças) e circular (bens e capital circulam constantemente ao longo do 

processo) é uma “ficção e não corresponde à realidade” (CHECHIN E VEIGA, 2010, p. 440). 

Em primeiro lugar, em função de sempre haver mudanças quantitativas e qualitativas nos 

equipamentos e processos de trabalho. Em segundo lugar, se há mudanças, sempre há também 

a perspectiva de alguma nova entrada neste sistema, então ele passa a ser aberto, e não mais 

fechado. 

Ademais, Georgescu resgata o conceito de entropia, mencionado anteriormente, para 

evidenciar a Relação entre o processo de produção e a ecologia. Segundo o autor, ao se 

considerar a entropia no processo produtivo industrial, faz-se necessário considerar o meio 
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ambiente e seus componentes como seus atores. 

Tal como Georgescu-Roegen, vários autores sugerem a análise do sistema econômico 

de acordo com os mesmos princípios das ciências naturais, como a Biologia, Ecologia, 

Embriologia, etc. Eles observam grande proximidade e similaridade entre as ciências 

econômicas e naturais e ainda pressupõem esta interdisciplinaridade para o desenvolvimento 

de uma economia sustentável no futuro. (CAPRA, 1997, 2002, 2006; MÜELLER, 2005; 

VEIGA, 2005, 2010). 

Capra (1997, 2002, 2006) afirma que os princípios que regem os ecossistemas são os 

mesmos que regem todos os sistemas relacionados à vida humana. Ademais, o autor propõe 

que, para o desenvolvimento de uma vida sustentável, deve-se seguir o mesmo princípio 

básico da Ecologia. Aliglieri (2011, p. 35), ao refletir sobre as considerações de Capra, 

destaca como princípios comuns entre as ciências a formação de “redes, ciclos, parcerias, 

diversidade, interdependência, fluxos, flexibilidade, equilíbrio dinâmico”. 

Veiga (2005, p. 52) afirma que o processo de desenvolvimento, de qualquer tipo, 

obedece a uma mesma “lei” ou esquema que o rege, pertinente a todo o sistema vivo ou 

natural. O autor explica: 

Embriologistas e evolucionistas do século XIX foram os primeiros a tentar entender 

seriamente o desenvolvimento como um processo natural. A essência de sua 

definição era a seguinte: diferenciações emergindo de generalidades. (...) O segundo 

princípio é o de que diferenciações se tornam generalidades das quais emergem 

novas generalizações. (...) E o terceiro e último princípio diz que desenvolvimento 

depende de co-desenvolvimento. (...). Em outras palavras, desenvolvimento é um 

processo aberto que cria complexidade e diversidade, porque múltiplas 

generalidades são fontes de múltiplas diversificações. (...) Ele opera como uma rede 

de co-desenvolvimentos interdependentes. Sem essa rede, não há desenvolvimento. 

Diante dessas premissas, destaca-se uma terceira vertente conceitual, chamada de 

“descolamento”, ou “ecotecnocrática” (CAPORAL E COSTABEBER, 2000), a qual defende 

a transformação dos processos produtivos, tornando-os “mais limpos”, ou “ecoeficientes”, 

investindo em novas tecnologias de produção e reduzindo sua entropia. Desta forma, o 

processo produtivo ficaria “cada vez menos intenso em energia”, sendo possível crescer sem 

tanta degradação, além de possibilitar melhorias no meio ambiente. (VEIGA, 2010, p. 24).  

Apesar de evidenciar-se certo engajamento nas práticas organizacionais em prol de 

iniciativas deste tipo de produção, o relatório “Prosperidade sem crescimento”, divulgado em 

2009, demonstra que, ao contrário do que se pensa, a produção ecoeficiente produz o 
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chamado “efeito bumerangue” em economia de energia, gerando aumento de consumo 

posterior em outras atividades industriais (VEIGA, 2010).  

Desta forma, apesar de terem se passado cerca de quatro décadas após o início de um 

debate acerca da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável e das ações necessárias 

para seu alcance, pouco se avançou, especialmente no sentido de uma convergência entre 

teorias e suas práxis.  

Epistemologicamente para esta pesquisa, reconhece-se a importância da segunda e 

terceira vertentes do desenvolvimento supracitadas. É imperativa a necessidade de ruptura 

com o modus operandi capitalista atual e de uma mudança paradigmática em prol de uma 

tentativa de recuperação do planeta. É desejavel que valores como individualismo, 

competição e consumismo sejam substituídos pelos de coletividade, cooperação e consumo 

sustentável. 

Admite-se que o desenvolvimento de fato deve considerar aspectos econômicos, 

ambientais (tais como defendidos por Georgescu-Roegen) e sociais e que o equilíbrio entre 

estas variáveis, caracteriza a sustentabilidade. Para tanto, cabe a todas as instâncias da 

sociedade o mínimo comprometimento com este novo valor e o desenvolvimento de 

iniciativas, sendo necessária uma forte articulação entre regulamentação, educação e 

operacionalização. 

Aos governos, sugere-se o desenvolvimento de maior regulamentação em prol da 

sustentabilidade, com a criação de leis e normas que amparem suas premissas, tendo como 

apoio para seu cumprimento órgãos de controle e entidades de proteção socioambiental.  

A educação em sustentabilidade, ao ser considerada como prioridade, compondo os 

currículos de todos os níveis de ensino, possibilitaria a preparação dos indivíduos, desde a 

infância, para o cultivo de ações sustentáveis, bem como permitiria o desenvolvimento de 

pesquisas acadêmicas nesta temática, estabelecendo ainda forte parceria com o setor 

empresarial, garantindo assim sua operacionalização. Conforme defendem Almeida, Marques 

e Abreu (2012, p. 116): 

A educação, em todos os níveis em formas, constitui ferramenta vital para tratar de 

praticamente todos os problemas mundiais importantes para o desenvolvimento 

sustentável. (...) Incorporar a educação sobre sustentabilidade no seu sentido amplo 

(social, ambiental e econômico), na formação de professores e nos currículos 

escolares, criando oportunidades de aprendizado ao longo da vida, será essencial 

para desenvolver as sociedades em todas as dimensões.  

Entretanto, como o escopo do presente trabalho enfoca a sustentabilidade tal como 
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concebida e praticada no âmbito organizacional, a pesquisa limitou-se a investigar teoria e 

práxis neste contexto, destacando o triple bottom line como modelo de referência, descrito a 

seguir.  

 

2.3.2) Sustentabilidade nas organizações 

A partir da retomada das discussões acerca da sustentabilidade e suas práticas, 

apresentadas em tópico anterior, várias iniciativas governamentais foram tomadas em prol de 

um engajamento. A criação de normas como as ISO 9001, ISO 14001, NBR 16001, ISO 

26000, AA 1000, OHSAS 18001, instrumentalizam a gestão sustentável no âmbito das 

organizações. (BARBIERI E CAJAZEIRA, 2009). No Brasil, foram desenvolvidas ao todo 17 

leis ambientais.  

Destaca-se, neste contexto, a importância do âmbito organizacional no envolvimento 

com o cumprimento das referidas normas, bem como o desenvolvimento de ações 

correlacionadas à sustentabilidade de seu negócio, tendo em vista que grande parte dos 

problemas socioambientais vivenciados na atualidade, bem como muitas de suas soluções 

originam-se nas práticas organizacionais (MUNCK, GALLELI E BORIM DE SOUZA, 

2012). 

Contudo, torna-se necessária ainda maior divulgação, pelas organizações, de seus 

resultados anuais, como uma forma de prestar contas com a sociedade acerca de suas ações.  

Dentre os indicadores de desempenho organizacional, Barbieri e Cajazeira (2009) mencionam 

os mais utilizados: Balanço Social (relatório numérico sobre ações sociais organizacionais); 

Indicadores Ethos de Responsabilidade Social; Global Reporting Iniciative-GRI (relatório 

internacional de sustentabilidade empresarial); Indicadores de Sustentabilidade 

Organizacional. 

Dados do GRI (2011) informam ainda que, das 250 maiores organizações do mundo, 

aproximadamente 80% divulgam relatórios de sustentabilidade. O Brasil contabiliza cerca de 

60 relatórios anuais, sendo o país da América Latina que mais aderiu à causa socioambiental. 

Percebe-se, neste contexto, que “sustentabilidade” e “desenvolvimento sustentável” 

são utilizados como sinônimos, mas torna-se necessário fazer sua diferenciação (MUNCK E 

BORIM DE SOUZA 2009). Para os autores, os dois termos são indissociáveis e referem-se a 
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objetivos similares, diferindo apenas na forma com a qual os mesmos são alcançados.  

Nas organizações, o desenvolvimento sustentável configura-se como um conceito 

maior, ou ainda como uma meta a ser alcançada em longo prazo. A sustentabilidade irá 

compor seu cerne, desdobrando-se em metas correlacionadas a fatores ambientais, 

econômicos, sociais e culturais. 

A sustentabilidade compõe, portanto, ações mais objetivas que propiciam o alcance 

de um desenvolvimento sustentável. Se considerada cada meta organizacional como 

um objetivo final em busca de um equilibrio sistêmico, considera-se cada meta 

organizacional como relacionada a sustentabilidade. A soma destas metas, ou seja, a 

adição do sucesso destes objetivos sustentáveis é o que permite a realização de um 

desenvolvimento sustentável, uma vez que, a sustentabilidade busca o equilíbrio de 

consumo de recursos naturais em qualquer sistema, e o desenvolvimento sustentável 

busca a soma destes equilíbrios e mais um equilíbrio maior composto por todos estes 

sistemas (MUNCK E BORIM DE SOUZA, 2009, p.263). 

Neste cenário, urge a aplicação de um modelo de desenvolvimento sustentável nas 

organizações denominado triple bottom line ou tripé da sustentabilidade, que integra as 

dimensões econômicas, ambientais e sociais em suas ações. Para Elkington (1999), criador do 

modelo, a sustentabilidade somente pode ser alcançada através da triangulação entre 

economia, sociedade e meio-ambiente.  

As organizações que utilizam este modelo com devida seriedade, o integram à sua 

estratégia, incorporando seus valores, desenvolvendo metas e indicadores que envolvam os 

três aspectos. A sustentabilidade, então, passa a ser cultivada em todas as áreas e níveis 

hierárquicos das organizações, desde os acionistas até sua atividade operacional mais 

rudimentar. Munck e Borim de Souza (2009) destacam ainda as atividades operacionais das 

organizações conforme o modelo do triple bottom line, no Quadro II. 
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Quadro II – Dimensões do triple bottom line e ações organizacionais correspondentes.  

Fonte: Munck e Borim de Souza, 2009. 

Nesta perspectiva, Munck, Galleli e Borim de Souza (2012), com base no modelo, 

sugerem o desmembramento da sustentabilidade organizacional em três pilares: 

Sustentabilidade Organizacional Econômica; Sustentabilidade Organizacional Ambiental e 

Sustentabilidade Organizacional Social, onde: 

A Sustentabilidade Organizacional Econômica representa a geração de riqueza das 

organizações pela e para a sociedade, por meio do fornecimento de bens e serviços. 

Indica que a organização possui a capacidade de realizar suas atividades de maneira 

responsável com lucratividade considerável. A Sustentabilidade Organizacional 

Ambiental refere-se à conservação e ao manejo dos recursos naturais, à medida que 

vai além do cumprimento da lei ou de iniciativas como reciclagem e uso eficiente de 

recursos energéticos. A Sustentabilidade Organizacional Social diz respeito ao 

alcance da igualdade e à participação de todos os grupos sociais na construção e 

manutenção do equilíbrio do sistema, compartilhando direitos e responsabilidades, 

em nível local, nacional e global. (MUNCK, GALLELI E BORIM DE SOUZA, 

2012, p. 657). 

Os autores, com base em estudos anteriores, afirmam que cada pilar da 

sustentabilidade organizacional deve contemplar todos os três, embora em diferentes 

proporções e que, para o devido alcance da sustentabilidade organizacional e, 

consequentemente, do desenvolvimento sustentável, deve-se desenvolver tais pilares de forma 

integrada, otimizada e, se possível, equilibrada (MUNCK, GALLELI E BORIM DE SOUZA, 

2012). A Figura VIII demonstra os elementos da sustentabilidade e suas inter-relações. 
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Figura VIII – Elementos da Sustentabilidade Organizacional.  
Fonte: Adaptado de Munck, Galleli e Borim de Souza, 2012. 

No que se refere à integração entre as sustentabilidades econômica, ambiental e social, 

evidencia-se, a partir dela, o surgimento de novos elementos organizacionais que possam 

garantir seu alcance. Desta forma, obtêm-se a ecoeficiência, como inter-relação entre os 

pilares econômico e ambiental; a justiça socioambiental, como inter-relação entre os pilares 

ambiental e social e a inserção social, como inter-relação entre a sustentabilidade econômica e 

a social. Todas serão devidamente descritas no próximo tópico. 

 

2.3.3) Competências em sustentabilidade 

Conforme já mencionado anteriormente, um dos grandes desafios vivenciados pelas 

organizações neste novo século consiste em conciliar, em suas ações, os paradigmas da 

modernidade com os da sustentabilidade. Apesar de o modelo do triple bottom line ser 

bastante difundido no meio empresarial, reconhece-se certa dificuldade para “encontrar uma 

estrutura de gestão que permita a inclusão, o balanceamento e a integração das esferas 

relacionadas a sustentabilidade dentro de um contexto organizacional” (MUNCK E BORIM 

DE SOUZA, 2009, p. 264). 

Uma saída viável para esta problemática consiste no emprego das competências como 

modelo de gestão para a difusão de ações que integrem os pilares da sustentabilidade 

organizacional. No que concerne à literatura acadêmica sobre o tema, observa-se discreta 

produção científica correlacionando tais temáticas, muito poucas investigando sua vinculação 
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ao cotidiano empresarial e nenhuma articulando competências organizacionais em 

sustentabilidade às competências coletivas, gerenciais, funcionais e individuais. 

No Brasil, os trabalhos mais significativos são desenvolvidos pelos pesquisadores 

Luciano Munck, Rafael Borim de Souza, da Universidade Estadual de Londrina, e 

colaboradores. Seus artigos buscam identificar competências organizacionais relacionadas à 

sustentabilidade e consistem no principal referencial teórico para a construção do presente 

tópico de pesquisa. 

A principal premissa da Relação entre a gestão por competências e sustentabilidade é 

que através do cultivo e desenvolvimento de competências vinculadas aos seus três pilares, 

torna-se possível disseminar o modelo triple bottom line pelos níveis estratégico, tático e 

operacional das organizações (MUNCK E BORIM DE SOUZA, 2009; BORIM DE SOUZA, 

2010; MUNCK, BORIM DE SOUZA E ZAGUI, 2012). Os autores Munck, Galleli e Borim 

de Souza assim discorrem (2012, p. 661): 

A gestão por competências pode ser compreendida como uma resposta aos anseios 

sociais por ações organizacionais voltadas para a sustentabilidade. Ao interligar e 

aproximar indivíduos e organizações, a gestão por competências propicia uma 

ambiência facilitadora de discussões sobre as problemáticas da organização, tanto as 

relacionadas aos assuntos econômicos, quanto as relacionadas aos assuntos 

socioambientais”  

Sendo assim, a gestão da sustentabilidade organizacional ocorre através da aquisição, 

desenvolvimento e Relação entre competências, todas vinculadas às principais diretrizes 

estratégicas da organização (MUNCK, BORIM DE SOUZA E ZAGUI, 2012).  

Borim de Souza (2010) propõe um modelo de competências organizacionais em 

sustentabilidade, disposto na Figura IX.  Nele, admitem-se três níveis de competências 

organizacionais: competências foco; competências organizacionais distintivas e competência 

macro organizacional.  
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Figura IX – Modelo de competências organizacionais em Sustentabilidade. 

 Fonte: Adaptado de Borim de Souza, 2010. 

 

As competências foco ecoeficiência, justiça socioambiental e inserção social 

caracterizam-se como a base e o ponto de partida para a conquista das demais competências 

em sustentabilidade. Elas consistem no grande diferencial competitivo da organização e são 

cruciais para a sua estratégia, pois sem elas, não há garantia de sobrevivência frente à 

competitividade de mercados (BORIM DE SOUZA, 2010; MUNCK, GALLELI E BORIM 

DE SOUZA, 2012). Assim sendo, no que tange às competências organizacionais em 

sustentabilidade, Munck, Galleli e Borim de Souza (2012) especificam: 

● Ecoeficiência – Envolve o desenvolvimento de tecnologias para a redução dos 

impactos ambientais na produção. Busca-se, principalmente: a redução do consumo de 

recursos naturais, água e energia como insumos produtivos; redução de alta entropia, 

ou seja, de descarte de energia ou ainda de compostos tóxicos no ambiente; 

intensificação do uso de recursos renováveis. 

● Justiça socioambiental - Busca equalizar pontos positivos e negativos 

promovidos pelo cumprimento da legislação ambiental, ou ainda, decorrentes de 

problemas ambientais, pela organização, população e grupos sociais distintos.  

● Inserção social – Através do desenvolvimento de ações organizacionais, 

proporciona ao indivíduo o acesso a oportunidades de desenvolvimento de forma 

equitativa.  

  A partir do desenvolvimento das competências foco da organização, formam-se as 

competências distintivas. Isto significa que as sustentabilidades - econômica, ambiental e 

social - são competências reconhecidas pelos clientes da organização, as distingue de seus 

concorrentes e lhes proporciona vantagem competitiva, levando ao alcance da 
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sustentabilidade organizacional, considerada uma macro competência no modelo.  

Os autores consideram ainda que a manutenção da sustentabilidade organizacional 

pode levar ao alcance da meta-competência desenvolvimento sustentável a longo prazo 

(BORIM DE SOUZA, 2010; MUNCK, GALLELI E BORIM DE SOUZA, 2012).  

Assim sendo, sob o aspecto da organização como um todo, tais competências 

organizacionais permitem “o planejamento estratégico orientado para a sustentabilidade, por 

meio do estabelecimento de responsabilidades claramente compreendidas e praticadas pelos 

stakeholders organizacionais” (MUNCK E BORIM DE SOUZA, 2009, p. 280).  

Através de seu planejamento estratégico, torna-se possível para a organização 

desdobrar as competências organizacionais em sustentabilidade pelas suas áreas ou setores, 

para assim saber como identificar as competências coletivas, gerenciais, funcionais e 

individuais necessárias para seu desenvolvimento e suporte. Desta forma, a gestão por 

competências viabiliza a difusão da sustentabilidade organizacional em todo seu âmbito. 

 

2.3.4) O papel das lideranças na sustentabilidade 

Peter Drucker (1992), especialista em gestão do século XX, afirmou que o grande 

desafio do século XXI giraria em torno do aumento de produtividade pelas organizações e sua 

consequente gestão, tendo em vista que “é nessa explosão de produtividade que se baseiam 

todos os aumentos, do padrão e da qualidade de vida” (Ibidem, pg 57). Pode -se considerar 

que o autor acerta, em parte, sua previsão. A produtividade neste século, de fato consiste em 

um desafio, sobretudo se relacionada às premissas da sustentabilidade organizacional e ao 

desenvolvimento sustentável, já apresentado nos tópicos anteriores. Cavalcanti et al. (2009, p. 

22) completam: 

Assumir a responsabilidade pelo meio ambiental e social e pela satisfação das 

necessidades não materiais e sociais do ser humano por meio do trabalho em equipe 

são algumas das questões relevantes, cada vez mais presentes nas organizações. 

Assim, elevar o nível de consciência corporativa, para que as organizações possam 

compreender e se comprometer em assumir a função transformadora na sociedade e 

no seu próprio ambiente de trabalho, é o desafio que se impõe.  

Diante do novo panorama no qual as organizações se inserem, muitos autores 

destacam a importância do papel das lideranças para a eficácia da gestão, sugerindo a 

necessidade de uma mudança de paradigma, com aquisição de novos valores, novos 
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comportamentos e novas atitudes gerenciais (DRUCKER, 1992; BENNIS, 1996; COVEY, 

1996; BARRETT, 2000; QUINN, 2003; CAVALCANTI et al. 2009; BROWN, 2011; 

ALMEIDA, MARQUES E ABREU, 2012; PEARCE E STAHL, 2015; METCAF E BENN, 

2015).  

Drucker, apesar de não contemplar o panorama da sustentabilidade em seu trabalho, 

concebe a liderança como sinônimo de desempenho, ou seja, nada tem a ver com posição ou 

status, mas sim com o trabalho. Nesta visão, desfaz-se completamente o mito da liderança 

construído a partir do Taylorismo, onde os “chefes” tinham como incumbência o controle de 

tempos e movimentos de sua produção e de seu pessoal.  

Em segundo lugar, a liderança para o autor deve ser considerada um meio, e não um 

fim. Ou seja, o líder, através da plena compreensão da missão, dos valores, da visão e da 

estratégia da organização para a qual trabalha, estabelece metas (suas e de sua equipe), 

responsabiliza-se por elas, delega atividades, inspira a confiança de sua equipe e a leva ao 

alcance dos resultados previamente estabelecidos. 

No entanto, um ponto importante a ser levantado consiste na diferenciação entre 

liderança e gestão, comumente estabelecida pelos autores do tema, apesar deste campo de 

estudo ter em sua grande parte, a organização como plano de fundo, além de referenciar 

líderes formais e seus subordinados (METCAF E BENN, 2015). 

O cerne desta diferença está nos comportamentos observados e no padrão atitudinal de 

líderes e gestores. Na abordagem das competências, conhecimentos e habilidades são 

vinculados diretamente ao negócio e à área de atuação. Contudo, as atitudes entre um e outro 

papel, divergem (COVEY, 1996; BENNIS, 1996; BARRETT, 2000; QUINN, 2003; 

METCAF E BENN, 2015). O Quadro III ilustra as principais diferenças atitudinais entre 

gestores e líderes. 
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Quadro III – Diferenças atitudinais entre gestor e líder.  
Fonte: Adaptado de Bennis (1996). 

Cavalcanti et al (2009) afirmam que ao longo do século XX, o processo de 

aprendizagem de gestores tinha como foco apenas as competências relacionadas a 

planejamento e controle, com pouca ou ainda nenhuma articulação com as principais 

diretrizes da organização. No entanto, a partir da década de 90, com as mudanças de cenário 

evidenciadas, competências relacionadas à estratégia tornaram-se imperativas. Nas palavras 

dos autores: 

Como a gerência trata basicamente do status quo e a liderança trata principalmente 

da mudança, há uma premência, neste momento de mudanças profundas e velozes, 

de se criarem líderes, de as empresas se posicionarem como incubadoras de 

liderança. (CAVALCANTI et al. 2009, p.62). 

Covey (1996, p. 163) aposta na habilidade para influenciar e motivar pessoas como o 

principal diferencial entre líderes e gestores. Ele afirma que “se existe uma distinção clara 

entre os processos de gerência e liderança, esta é a diferença: entre conseguir que os outros 

façam e conseguir que os outros desejem fazer”. 

Metcaf e Benn (2015, p. 372) corroboram com Covey ao considerarem a liderança 

como um processo de influência, afirmando que ela “é mais abrangente que a gestão e 

configura-se como um sistema de comportamentos, onde o comportamento do grupo 

prevalece em detrimento dos individuais “. Além disso, as autoras sugerem a liderança como 

um processo social, delineado por uma rede de relações complexas. 
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Quinn (2003), ao dissertar sobre as competências gerenciais, propõe um modelo de 

oito papéis a serem desempenhados pela função do gestor no cotidiano das organizações e 

que, portanto, necessitam ser desenvolvidos: mentor, facilitador, monitor, coordenador, 

diretor, produtor, negociador e inovador. Segundo o autor, a intensidade de cada papel 

dependerá da organização em si, de sua estrutura, cultura e diretrizes estratégicas, além do 

nível hierárquico da função em questão.  

O ponto mais importante do modelo concerne à necessidade de aquisição e 

desenvolvimento de novos comportamentos, nem sempre coerentes entre si, exigindo do 

indivíduo, a busca constante de equilíbrio, frente à complexidade de suas demandas. 

Não obstante, no que se refere especificamente aos desafios da gestão para a 

sustentabilidade organizacional, observa-se o manejo da complexidade como requisito sine-

qua-non para as lideranças na atualidade (CAPRA, 2002; MORIN, 2007; BROWN, 2011; 

ALMEIDA, MARQUES E ABREU, 2012; METCAF E BENN, 2015).  

Brown (2011) afirma que os líderes que lidam diariamente com a sustentabilidade nas 

organizações, de certa forma “moldam” a estruturação e a implementação de suas iniciativas 

de mudança, isto é, a forma como esses líderes elaboram internamente o significado da 

sustentabilidade organizacional influencia diretamente as ações na organização. 

Ademais, Metcaf e Benn (2015) defendem a ideia de que a liderança para a 

sustentabilidade “requer habilidades especiais”. Segundo as autoras, “líderes e lideranças são 

intérpretes-chave de como a sustentabilidade da organização conecta-se a sistemas mais 

amplos nos quais ela se insere, e a execução eficaz desta conexão exige sistemas de liderança 

incomuns” (Ibidem, p. 369).  

Dentre as habilidades requeridas, as autoras destacam a capacidade para resolver 

problemas complexos e motivar equipes para mudanças organizacionais recorrentes, além de 

inteligência emocional para lidar com emoções pessoais relacionadas à complexidade.  

Almeida, Marques e Abreu (2012) acreditam que a base para o desenvolvimento das 

lideranças para a gestão da sustentabilidade reside na criação de “valor compartilhado”, 

conceito originado por Porter e Kramer (2011) e que estabelece nova cadeia de valores para a 

organização e para seus colaboradores, conectando valores econômicos, ambientais e sociais.  

Para os autores, os líderes da atualidade necessitam desenvolver novos modelos 
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mentais, novos valores, novos comportamentos, além de desenvolverem as competências 

necessárias para subsidiar suas próprias ações e engajar, motivar, inspirar e preparar as 

pessoas para esta mudança. 

Ademais, eles consideram as organizações como “um dos motores do 

desenvolvimento da sociedade” (Ibidem, 2012, p 116,117) ou seja, a sociedade atualmente 

vislumbrada é também o reflexo dos desempenhos organizacionais e, consequentemente, das 

atuações de seus líderes.  

Tal assunção significa que, para mudanças significativas na sociedade, faz-se 

necessária a preparação e a formação das lideranças, envolvendo-as continuamente em 

processos educacionais nas Escolas de Negócios. No que tange especificamente à 

sustentabilidade, destaca-se a capacitação das lideranças a longo prazo, com inclusão de 

disciplinas de sustentabilidade em cursos já existentes, bem como o desenvolvimento de 

novos cursos nesta temática, de forma específica e interdisciplinar, conforme a Figura X 

apresentada  abaixo (RUSINKO, 2010; Almeida, Marques e Abreu, 2012). 

Figura X – Matriz para integração da sustentabilidade à educação executiva. 

 Fonte: Adaptado de Almeida, Marques e Abreu, 2012. 

Diante do exposto, apesar da carência de literatura acadêmica que aborde mais 

pragmaticamente as competências gerenciais para a sustentabilidade organizacional, percebe-

se que o desafio é grande e requer mudanças profundas. Contudo, reconhece-se que o papel 

das lideranças é fundamental para o alcance, a longo prazo, da sustentabilidade 
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organizacional, tendo em vista que eles podem ser considerados os principais agentes de 

mudança organizacional na atualidade. 
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3) METODOLOGIA 

 

O presente trabalho, ao articular as temáticas “Gestão por Competências” e 

“Sustentabilidade”, parte de um referencial teórico para o desenvolvimento de um campo de 

estudo interdisciplinar, complexo e dinâmico, peculiar à modernidade (MORIN, 2007), que 

possui na prática organizacional seu aporte, visto que a solução de problemas consiste em um 

dos cernes da atividade de pesquisa (GRAY, 2009).  

Seguindo esta linha de raciocínio, Gray (2009, p. 10) define: “A pesquisa, neste 

contexto, é um esforço sistemático e organizado para investigar um problema específico que 

precisa de solução”. 

O autor, ao contextualizar a atividade de pesquisa no atual contexto globalizado da 

sociedade, especialmente no que tange às organizações, considera a importância de um 

conhecimento apurado em métodos de pesquisa. Tais métodos facilitam não somente o 

entendimento dos ambientes organizacionais, como também colaboram para a construção de 

seus cenários e, consequentemente, para seu controle e gestão. 

 

3.1) Classificação da pesquisa 

A presente pesquisa, conforme classificação proposta por Gray (2009), apresenta as 

seguintes características:  

1. Em relação à sua natureza, classifica-se como pesquisa aplicada, pois pretende 

investigar problemática específica no contexto organizacional, visando sua melhoria.  

2. O desenho desta pesquisa é qualitativo, uma vez que seus dados configuram 

“panorama holístico ou integrado” de um campo de estudo, baseado “nas formas como 

as pessoas agem” (Ibidem, 2009, p. 137).  

3. No que tange à sua perspectiva metodológica, constitui-se um estudo de caso, 

visando analisar detalhadamente dados de um fenômeno em determinado contexto;  

4. Propósito exploratório, descritivo e explicativo, pois busca investigar a 

aplicação de conceitos em contexto organizacional específico, observando, 

descrevendo e explicando os fenômenos a eles correlacionados. 
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Ressalta-se que o presente estudo seguiu os critérios éticos relacionados à pesquisa 

qualitativa (GRAY, 2009; FLICK, 2013). Foi garantida a confidencialidade dos participantes 

e da empresa pesquisada, não sendo divulgado nomes ou quaisquer referências que os 

identifiquem. Adicionalmente, todas as entrevistas foram realizadas mediante esclarecimentos 

prévios acerca do trabalho, além de consentimento informado de todos, através de leitura e 

preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. 

 

3.2) Campo da pesquisa  

O campo da presente pesquisa foi formado por uma indústria nacional de grande porte, 

no ramo de produção de cimento e delimitado por uma de suas unidades produtivas, situada 

na região serrana do Rio de Janeiro.  

Esta organização foi formada em 1936, data de inauguração de sua primeira fábrica no 

interior de São Paulo, iniciando um longo processo de expansão. Em 1950, já contava com 4 

unidades produtivas; em 2001 chegou a 22 fábricas, responsáveis por 42% da produção 

nacional de cimento, começando sua expansão internacional.  

Atualmente, é líder no mercado brasileiro e 7ª maior empresa cimenteira em 

capacidade instalada no mundo, atuando em 14 países, presente em todos os continentes. 

A organização pesquisada destaca-se pela integração da sustentabilidade à sua 

estratégia organizacional, pela difusão desta temática entre seus stakeholders e pelas suas 

práticas. Recentemente, através de seu relatório integrado anual de sustentabilidade, obteve a 

10ª colocação no ranking mundial de empresas avaliadas pelo Conselho Mundial para o 

Desenvolvimento Sustentável - WBCSD (2016). 

Em 2015, no Brasil, a organização investiu em 94 projetos sociais, além de investir 

cerca de R$ 49 milhões de reais em gestão ambiental no país. 

Ademais, é uma das empresas de referência no desenvolvimento de estratégias 

corporativas de Gestão de Pessoas, utilizando a Gestão por Competências em seus processos 

internos. 
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3.3) Amostra 

Participaram da pesquisa 7 profissionais, assim classificados: 1 colaborador da alta 

gestão da empresa e 6 colaboradores que coordenam projetos e atividades da organização 

relacionados à sustentabilidade, conforme apresentado no Quadro IV:  

          

Quadro IV – Principais características dos sujeitos de pesquisa.  

Fonte: A autora (2016). 

No que concerne à amostra de pesquisa, a maioria é do sexo masculino, com faixa 

etária entre 31 e 40 anos, nível de escolaridade superior completo e mais de 10 anos de 

empresa. Seguiu-se os critérios de “homogeneidade por característica-chave dos 

participantes”, ou seja, a seleção dos entrevistados de acordo com critérios elaborados de 

acordo com os objetivos da pesquisa e de “saturação da informação”, observando a repetição 

recorrente de dados e relatos em novas entrevistados (NICOLACI-DA-COSTA, 2007). 

 

3.4) Coleta de dados 

O presente estudo, ao assumir as características de pesquisa qualitativa, utilizou vários 

tipos de instrumentos necessários para a obtenção de respostas às perguntas de pesquisa 

levantadas preliminarmente. Primeiramente, como etapa anterior à coleta dos dados de 

campo, realizou-se pesquisa bibliográfica acerca da temática do trabalho, obtida através de 

pesquisa bibliométrica e de adicional consulta a livros, artigos acadêmicos e conteúdos de 
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mídia (áudios, vídeos) que contribuíram para o referencial teórico da pesquisa.  

Na etapa concernente ao estudo de caso, procedeu-se aos seguintes instrumentos para 

coleta de dados: 

● Análise de documentos relacionados às temáticas pesquisadas na empresa; 

● Entrevistas semiestruturadas, baseadas em roteiro previamente elaborado; 

● Aplicação do Inventário de personalidade NEO-PI-R, de forma a identificar 

traços psicológicos concernentes à personalidade do indivíduo e subjacentes ao 

comportamento humano.  

O Quadro V apresenta a relação entre os instrumentos de coleta de dados, elementos 

temáticos, problema e objetivos da presente pesquisa. 

 

 

 

             Quadro V – Relação entre elementos, problema, objetivos e coleta de dados da pesquisa.  
Fonte: A autora (2016). 

 

De acordo com o Quadro V, evidenciam-se quatro principais indicadores ou categorias 

de pesquisa: Sustentabilidade no planejamento estratégico organizacional; Competências 

organizacionais em sustentabilidade; Competências funcionais em gestão da sustentabilidade; 

Competências comportamentais individuais em gestão da sustentabilidade, cuja a análise 



57 

 

baseou-se na articulação entre os diferentes instrumentos de coleta de dados. 

  

 Análise documental 

A análise documental constituiu-se de informações disponibilizadas nos canais de 

mídia divulgados pela organização, além de documentos cujo acesso foi possível ao longo da 

realização do estudo de caso. Estes documentos não estão anexados neste trabalho, de forma a 

garantir o anonimato da organização pesquisada. Contudo, a maioria dos documentos da 

organização é de consulta pública, com acesso disponibilizado no site da empresa. 

Os documentos utilizados enumeram-se abaixo: 

● Relatório Integrado de Sustentabilidade da empresa (2015); 

● Cartilha de Política Ambiental e Regras Verdes (2016); 

● Cartilha de Política Global de Segurança e Saúde no Trabalho (2016); 

● Cartilha de Regras pela Vida (2016); 

● Código de Conduta da empresa (2012); 

● Guia de Planejamento em Estratégias de Atuação Social (2016); 

● Investimento Social Externo – Regional Sudeste (2016); 

● Plano de Trabalho da Comissão Interna de Conservação de Energia e Água - 

CICEA (2016). 

 Entrevistas  

Preliminarmente, foi realizada uma entrevista não diretiva, aberta e exploratória com o 

gerente geral da Unidade, no intuito de aferir a forma como a organização, em sua prática, 

articula as temáticas da presente pesquisa através do discurso livre do entrevistado.  

A realização desta entrevista permitiu, não somente a compreensão do nível de 

importância da temática da sustentabilidade na organização pesquisada e de sua aplicação 

prática no cotidiano, como também contribuiu para a identificação dos demais sujeitos de 

pesquisa, todos à frente da coordenação de projetos e ações relacionadas à sustentabilidade na 

empresa. 
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Outro dado importante a ser mencionado reside sobre o fato de que os profissionais 

que coordenam os projetos de sustentabilidade relacionados especificamente à sua vertente 

social. Eles acumulam esta função com as demais atividades concernentes a seus cargos na 

empresa, assumindo tal responsabilidade através da indicação nominal pelo gerente geral.  

Em relação aos demais entrevistados, percebeu-se um alinhamento entre as atividades 

laborais correlacionadas os seus cargos e à coordenação dos projetos de sustentabilidade no 

qual atuam na empresa, conforme Quadro VI. Contudo, as atividades relacionadas aos 

projetos de sustentabilidade ampliam o escopo de tarefas desses profissionais na organização. 

 

Quadro VI – Relação entre entrevistados, área de atuação e funções relacionadas à sustentabilidade. 
Fonte: A autora (2016). 

Conforme pode ser visto no quadro acima, as áreas destacadas para composição da 

amostra foram: gerência geral, cuja entrevista foi não diretiva e função gestão geral de 

projetos. Para as entrevistas semiestruturadas contabilizamos as áreas de atuação Produção – 

processamento de resíduos e planejamento e também controle de produção; Manutenção – 

TCM; Segurança do trabalho; Financeira-controladoria e Ambiental.  

As funções representadas foram, respectivamente, a Área social – interface com 

comunidades e também Interface com projeto social; Área social – Interface com pequenos 

empresários; Área social e ambiental, Área financeira – compliance e Área ambiental. 

 Inventário de personalidade NEO PI-R e teoria dos cinco fatores 
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Após a etapa de entrevistas, os sujeitos de pesquisa responderam ao Inventário de 

Personalidade NEO PI-R ou NEO, versão revisada, instrumento de avaliação da personalidade 

desenvolvido por Paul T. Costa e Robert McCrae, composto por 240 afirmativas, nas quais 

cada resposta baseia-se em cinco opções de múltipla escolha. Na versão americana, a 

construção de escalas baseou-se em duas amostras longitudinais.  

O instrumento atende às necessidades psicométricas de "precisão (consistência e 

estabilidade), estrutura fatorial (análise de componentes principais com rotação varimax de 

cinco componentes) e validade (por critérios internos e externos), exigidas para este tipo de 

avaliação.  

Os Cinco Fatores de personalidade e suas respectivas definições descrevem-se abaixo 

(FLORES-MENDOZA, 2008, p. 16,17): 

● Neuroticismo (N – Neuroticism) – Refere-se à “estabilidade emocional ao 

neuroticismo ou mal ajustamento”. Seu cerne consiste na “tendência geral para 

experimentar afetos negativos, tais como medo, tristeza, vergonha, raiva, culpa e 

nojo”. 

● Extroversão (E – Extraversion) - Consiste em tendências de personalidade 

relacionadas a sociabilidade, assertividade, busca de excitação e estimulação. A 

introversão ou “reflexão”, neste modelo, não corresponde ao polo oposto deste 

domínio, mas compõe característica do fator Abertura, descrito a seguir; 

● Abertura e experiências (O – Openness) – Relaciona-se a “imaginação ativa, 

sensibilidade estética, atenção aos próprios sentimentos, preferência pela variedade, 

curiosidade intelectual e independência de julgamento”. 

● Amabilidade (A – Agreeableness) – Refere-se à empatia e características da 

personalidade relacionada às interações interpessoais. 

● Conscienciosidade (C – Conscientiousness) – Associa-se à “escrupulosidade”; 

refere-se ao autocontrole, no que concerne a características da personalidade voltadas 

para “planejamento, organização e condução de tarefas”. 

Adicionalmente, cada fator desdobra-se em seis facetas distintas, conforme ilustra o 

Quadro VII. As facetas podem ser consideradas como as principais fontes de variabilidade 
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dos fatores nos indivíduos.  

Quadro VII – Fatores e facetas do NEO PI – R revisado 
Fonte: Flores-Mendoza, 2008. 

Segundo Flores-Mendoza (2008, p. 18):  

Cada um dos cinco fatores do NEO PI-R é representado por seis escalas mais 

específicas que medem as facetas. Uma informação detalhada a partir da 

consideração dos escores das facetas pode ser útil na interpretação de constructos e 

formulação de teorias. 

A aquisição e uso do instrumento somente pode ser efetuada por psicólogos 

credenciados ao Conselho correspondente e com registro profissional atualizado e ativo.  

A aplicação pode ser individual ou coletiva, por meio de distribuição de um Manual de 

Instruções para preenchimento, contendo as referidas afirmativas e uma folha numerada de 

respostas, de preenchimento individual. Após a aplicação, o psicólogo responsável recebe um 

link da editora para cadastro das respostas e geração dos relatórios de personalidade dos 

indivíduos respondentes. 

O inventário permite a mensuração de cada fator e faceta dos indivíduos respondentes, 

assim como a Relação entre eles, tendo em vista a complementaridade entre alguns fatores e 

facetas, apresentando sua devida interpretação. Os escores de resultados são classificados 

como “muito baixo”, “baixo”, “médio”, “alto” e “muito alto”, embora os fatores e facetas 

cujos escores sejam medianos não são apresentados no relatório, por serem muito comuns à 

maioria das pessoas (FLORES-MENDOZA, 2007). 
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3.5) Tratamento dos dados 

De forma geral, para o alcance dos objetivos desta pesquisa, destaca-se o alinhamento 

entre os instrumentos de coleta de dados (entrevistas, documentos e inventário de 

personalidade) e a pesquisa bibliográfica realizada, conforme o previamente mencionado. 

As entrevistas realizadas foram analisadas de acordo com Método de Explicitação do 

Discurso Subjacente - MEDS, desenvolvido por Nicolaci-da Costa (2007). O Método 

caracteriza-se como uma das abordagens derivadas da Análise do Discurso de vertente 

francesa, oriundas principalmente de Pêchaux e Bahktin. 

O MEDS possui como principais influências epistemológicas as teorias de linguagem, 

a teoria de construção social da realidade e da construção social da subjetividade; em sua 

práxis possui a influência da prática em psicologia clínica e psicanálise. A autora, assim o 

define: 

Parte do pressuposto de que, ao internalizarmos uma língua nos contextos em que 

ela é naturalmente usada, internalizamos todo um conjunto de conceitos, regras, 

valores, etc. que caracterizam uma determinada sociedade ou grupo social em um 

determinado período. Esse processo de internalização, por seu turno, nos constitui 

como sujeitos individuais. Segue-se que, uma vez que o discurso nos constrói e 

reconstrói como sujeitos em conformidade com os valores sociais dos grupos aos 

quais pertencemos ao longo da vida, o discurso também pode revelar os valores a 

partir dos quais se dão essa construção e reconstrução. (...) Diferentemente da maior 

parte dos métodos em questão, o MEDS também incorporou o já mencionado 

pressuposto de que, se usadas técnicas adequadas, pode-se alcançar o significado 

(muitas vezes inconsciente) que subjaz o que dizemos. Inspirado no princípio da 

associação livre, o MEDS adotou, ainda, o pressuposto de que aquilo que é 

importante para alguém a respeito de um determinado tema ou assunto 

inevitavelmente aparece no seu discurso espontâneo sobre o mesmo. (NICOLACI-

DA-COSTA, 2007, p. 66 e 67) 

No referido Método, valoriza-se não somente o conteúdo dos depoimentos, mas 

sobretudo a forma como este é proferido, pressupondo a necessidade de deixar à vontade o 

entrevistado para que seu discurso ocorra de forma mais espontânea e informal possível. 

Assim sendo, datas, horários e locais para a realização das entrevistas foram escolhidos e 

definidos pelos entrevistados.  

Ademais, de acordo com o MEDS, o roteiro das entrevistas foi elaborado previamente, 

embora tenha sido aplicado de forma flexível, o que significa que, apesar das mesmas 

perguntas terem sido feitas a todos os entrevistados, sua ordem pode ter sido alterada no curso 

das entrevistas ou ainda novas perguntas podem ter sido inseridas no contexto da conversa, 
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não somente para garantir sua fluência, bem como para possíveis detalhamentos e/ou 

esclarecimentos. 

Todas as entrevistas foram gravadas com anuência dos entrevistados e transcritas de 

acordo com os critérios de minuciosidade, detalhamento e não edição (registros de hesitações, 

pausas, expressões idiomáticas, gírias, palavrões, erros gramaticais ou de concordância 

verbal), propostos pelo método. 

Em relação à interpretação e análise dos depoimentos, estes somente iniciaram-se após 

a realização de todas as entrevistas. Em relação às categorias de análise, foram realizadas duas 

técnicas:  

a) Ética, na qual as categorias de análise são previamente levantadas, através do 

referencial teórico e objetivos da pesquisa; 

b) Êmica, na qual as categorias de análise surgem ao longo do discurso analisado; 

Foram ainda realizadas a análise “inter-participantes”, visando à interpretação geral 

dos dados, de forma sistêmica e simultaneamente comparativa, através das respostas de todos 

os entrevistados; e a “intra-participantes”, que objetiva uma análise mais aprofundada e 

sistemática, a partir dos depoimentos individuais. 

Desta forma, primeiramente, a análise adotou as técnicas “ética” e de “inter-

participantes”, nas quais as respostas dos entrevistados foram analisadas comparativamente, 

de acordo com as 4 categorias ou indicadores levantados previamente pela pesquisa e 

relacionados à perguntas específicas do roteiro das entrevistas. Nesta etapa, os depoimentos 

foram subdivididos e comparados, em busca de aproximações, coerências, recorrências nos 

discursos. 

Posteriormente, foi feita uma análise articulando as técnicas “intra-participantes” e 

“êmica”, buscando elencar novas possíveis categorias ou indicadores a partir de análise 

detalhada de cada entrevista individual, também podendo ser comparativa, de forma a 

evidenciar também possíveis contradições, incertezas e incoerências. 

Em seguida, procedeu-se à análise dos documentos coletados ao longo da realização 

da pesquisa, conforme as categorias ou indicadores apresentados previamente e observando-se 

a seguinte relação, apresentada no Quadro VIII abaixo: 
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Quadro VIII –Relação entre categorias de análise da pesquisa e documentos da empresa 
Fonte: A autora (2016). 

Por fim, foi realizada a análise dos relatórios de personalidade NEO PI-R dos 

entrevistados, a qual foi realizada a partir da comparação entre os escores individuais de cada 

fator e facetas de personalidade. 

 

3.6) Limitações do estudo  

Em relação às limitações do estudo realizado destaca-se, em primeiro lugar, a grande 

demanda de tempo destinada à realização da pesquisa e posterior análise dos dados, próprios 

das pesquisas qualitativas.  

Adicionalmente, a falta de uma amostra realizada com várias empresas, em vez de 

concentrada num estudo de caso pode ser um problema. Nos estudos de caso, Yin (2003), 

reflete sobre a dificuldade para a generalização dos resultados.  

Em relação à análise de pesquisa documental, Flick (2003, p. 181), ressalta a 

impossibilidade de “influenciar a qualidade dos dados analisados”. 

Apesar das entrevistas terem sido realizadas com a devida preocupação e rigor ético, 

as entrevistas semiestruturadas, de forma geral, podem ter sua qualidade comprometida caso 

haja problemas de comunicação, entre entrevistador e entrevistado; ausência de 
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imparcialidade por parte do entrevistador ou ainda apreensão ou insegurança por parte do 

entrevistado, o levando a omitir informações importantes. 

Destaca-se a carência de publicações científicas articulando as temáticas envolvidas na 

pesquisa, visto que tanto o tema sustentabilidade, quanto a gestão por competências são 

recentes, complexos e de difícil implementação.  

Por fim, observa-se que os temas aqui discutidos são bastante recentes, principalmente 

no que se refere à sua aplicação prática. Assim sendo, ainda não se tem estudos suficientes 

para que as afirmações discutidas nesta área gozem de maturidade reflexiva ou de dados 

comparativos suficientes para justificar e/ou refutar conjecturas acerca de sua aplicação nas 

práticas organizacionais.  
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4) APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS  

 

Os dados apresentados neste item foram divididos em: sustentabilidade no 

planejamento estratégico organizacional; competências organizacionais em sustentabilidade; 

competências funcionais em gestão da sustentabilidade e competências individuais em gestão 

da sustentabilidade. 

 

4.1) Sustentabilidade no planejamento estratégico organizacional 

No que concerne ao tema da sustentabilidade e sua relação à estratégia da organização 

destaca-se, em primeiro lugar, que o planejamento estratégico de qualquer organização deve 

ser subsidiado pela sua visão de futuro e, conforme mencionado anteriormente, torna-se 

crucial para o diagnóstico e desenvolvimento de competências (PRAHALAD E HAMEL, 

2000; GRAMIGNA, 2007; CARBONE, 2009). 

A organização pesquisada, no que se refere à definição de estratégias, planejamento, 

execução e monitoramento de suas ações, define suas principais diretrizes pela alta gestão e 

tem todo o seu ciclo do PDCA desenvolvido pela unidade corporativa da empresa, que então 

o repassa para as fábricas de cimento do grupo. 

Seu modelo de negócio é muito bem definido, organizado, compartilhado entre todos 

seus stakeholders e divulgado nos seus principais canais de mídia. A sustentabilidade, neste 

contexto, apresenta-se como um dos alicerces principais de sua estratégia, conforme 

mencionado no seu Relatório Integrado de Sustentabilidade (2015, p. 4,44): 

Acreditamos no desenvolvimento sustentável como um aspecto inerente à 

Organização como um todo e que contempla também, nossos relacionamentos e 

nossa cadeia de valores. Temos a convicção de que a sustentabilidade deve estar 

sempre presente nas estratégias de negócio, na elaboração e execução de projetos, 

nos processos e nas ações do dia a dia, para que possamos construir resultados 

perenes. (...) a sustentabilidade é parte inerente às nossas premissas de atuação e 

estratégias e aos nossos negócios. É também um direcionador do nosso Plano 

Estratégico.  

No mesmo documento, a organização apresenta sua visão de futuro, denominada “Norte”, 

apoiada por quatro pilares estratégicos principais: Foco no cliente, Gente com Autonomia; 

Excelência Operacional e Práticas Sustentáveis, podendo ser considerados como macro 

competências ou competências foco da referida organização.  
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A análise das entrevistas, no que concerne ao presente indicador denota, de forma geral, 

que os depoimentos dos sete entrevistados se mostraram coerentes e complementares entre si 

e em conformidade com as afirmações supracitadas. O “Norte” da empresa, foi mencionado 

em alguns dos depoimentos no sentido de orientação, guia, desejo, sonho, visão 

compartilhada, conforme trechos abaixo: 

A1: “Só que no ano de 2014 a gente lançou o que é chamado o Norte da (nome da 

empresa), que é meio que aonde queremos chegar, o objetivo da empresa, como se 

fosse… (pausa) É meio que um sonho né, é meio o que nós, é tipo mais o que nós 

queremos né, é um pouco mais além do que uma visão”. 

G1: “... e então a (nome da empresa) tem dentro do seu planejamento estratégico 

fazer com que as pessoas trabalhem seguindo esse Norte”. 

As competências foco da organização, por sua vez, foram mencionadas em um dos 

relatos: 

A2: “Para que a gente consiga chegar a esse Norte que nós estamos procurando, tem 

4 pilares que vão sustentar esse, essa ponte para chegar até lá. Então esses 4 pilares 

são: foco no cliente; gente com autonomia; excelência operacional; práticas 

sustentáveis”. 

Apesar dos demais entrevistados não terem mencionado diretamente as quatro 

competências organizacionais supracitadas, todos reconhecem a sustentabilidade como item 

presente e importante no planejamento estratégico da organização: 

B1: “Acho bem assim, eles andam assim, muito ligados, né”? 

C1: “Na verdade a (nome da empresa) ela, ela visa manter assim um legado para 

onde ela está atuando, então ela tem implementado uns projetos que deixa bem claro 

para a sociedade e também para os funcionários que ela tem atingido o foco dela. 

Demais para os objetivos dela tá todos, total tá”? 

D1: “Daí é que eu fui ver como a (nome da empresa) tem realmente investido nisso, 

investido mesmo na comunidade como um todo, visando mesmo essas práticas 

sustentáveis, né”. 

E1: “Eu acho que estão bem alinhadas. A (nome da empresa) é uma empresa que ela 
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tem muitos indicadores, né, em todas as áreas e é realmente necessário monitorar o 

desempenho da empresa”. 

F1: “Então, eu acho é... Como eu posso explicar? Por que o planejamento, ele define 

lá os acompanhamentos, as metas, a maneira que a gente tem que fazer durante o ano. 

E a gente é muito cobrado, muito controlado, pela assertividade. Então a gente tem 

que ter, do que foi definido lá, tem que acompanhar muito fortemente para que seja 

cumprido. E aí então, entra não só as práticas sustentáveis como vários outros 

pontos”.  

G2: “Seguindo dentro desses pilares, dentro desse pilar que é de práticas 

sustentáveis”. 

Infere-se, entretanto, em um dos relatos, apresentado abaixo, a necessidade da empresa de 

praticar a sustentabilidade como uma forma de obter a adesão das comunidades do entorno da 

fábrica, como se suas ações em sustentabilidade fossem condição sine-qua-non para garantir 

sua permanência operacional no local, não somente por questões de um anseio, desejo ou 

sonho de ser sustentável, conforme visto anteriormente. Observa-se emergir o termo “licença 

social”, como uma forma de acordo, estabelecido entre a fábrica e a comunidade: 

B2: “Porque assim, hoje em dia, se você não falar em sustentabilidade você não 

consegue ter a licença social que a gente fala muito aqui na fábrica. A gente está aqui 

inserido hoje, até hoje, porque a gente tem uma licença social que é a comunidade. Se 

ela não der essa licença para a gente, a gente não consegue operar. Por que teria o 

que? Greves, é, sei lá, essas coisas que a gente vê muito aí na mídia, né. Ah, tem uma 

barricada aqui, porque não querem mais que a empresa opere, né? Isso aqui não 

existe, nós temos um bom relacionamento que garante que a gente esteja atuando 

aqui. Então vai muito o valor da (nome da empresa) né, que em todas as unidades 

pregam, é muito coerente, nos dias de hoje”. 

A3: “A gente fala aqui do conceito que é chamado de licença social... O que é uma 

licença social? É meio que uma permissão das comunidades onde nós temos 

operações, para que de fato a gente consiga ter uma operação industrial, né”. 

No entanto, este termo não é mencionado em documentos públicos da empresa, sendo 

apenas mencionado e trabalhado internamente. Entretanto, o relato de um dos entrevistados 
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cita que a “licença social” é amplamente discutida pela organização e, de acordo com o 

depoimento em si, possui extrema importância estratégica: 

A4: “Então esse conceito é muito discutido, muito comentado nos diferentes fóruns 

que a gente tem. Mas isso é uma coisa bem histórica, sempre foi dessa forma”. 

A5: “Então tem esse conceito que eu estava te falando, que é a licença social, que não 

é um documento de fato que você consegue assinar, veja que ele é intangível, 

informal, ele é muito dinâmico e não permanente. Você pode ter uma licença social 

neste momento e pode ser que por conta de um comportamento da mesma empresa ou 

por que a comunidade mudou, essa licença social venha a acabar”.  

Denota-se, com base nos discursos, uma valorização, feita pela organização, deste acordo 

contínuo com a comunidade. Entretanto, infere-se que este comportamento organizacional de 

“dar valor”, na realidade, faz parte de um rol de ações que se desdobra a partir do 

cumprimento das normas e leis relacionadas à sustentabilidade.  

O “cumprimento dos acordos de convivência”, mencionado no relato abaixo, pode ser 

relacionado à conformidade da organização com a garantia de saúde e bem-estar da 

comunidade, ou ainda à transparência para discutir sobre os aspectos negativos da operação 

cimenteira na região. Destaca-se então, que a “licença social” não se baseia somente em um 

“elo mental”, citado no relato, entre as partes, mas sim também em ações concretas: 

A6: “Tipo o pessoal pode entender que daqui para frente você não está conseguindo 

cumprir com os acordos de convivência e daqui para a frente você não vai ter mais a 

licença social. Então ela é um elo mental, mais que um documento assinado que nós 

damos muito valor a essa licença social”. 

A7: “É necessário dialogar com a comunidade acerca das ações a serem tomadas 

para minimizar os impactos de nossa operação e sobre a melhor forma de contribuir 

para o desenvolvimento local. Então isso é um pouco do conceito de licença social”. 

Desta forma, pode-se afirmar que, na organização pesquisada, a sustentabilidade compõe 

sua estratégia, não somente em virtude de uma visão compartilhada de negócio, mas até 

mesmo em função da sobrevivência operacional das fábricas, garantida através do 

desenvolvimento de ações específicas na esfera social do tripé de sustentabilidade – triple 

bottom line.  
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4.2) Competências organizacionais em sustentabilidade 

A análise, tanto documental, quanto das entrevistas apontou, na organização pesquisada, a 

existência de quatro “pilares” que sustentam a sua estratégia de sustentabilidade, elucidados 

em um dos relatos: 

A8: “Então, quando a gente entra, já se aprofunda dentro desse pilar de práticas 

sustentáveis, tem essas 4 características, esses 4 micro pilares”. 

O Relatório Integrado de Sustentabilidade da empresa apresenta seu planejamento 

estratégico, intitulado “Nossos compromissos para a Sustentabilidade 2020”, desdobrando-o 

nesses pilares, almejando o crescimento da organização de forma sustentável. Seu objetivo, a 

longo prazo, é ser referência em sustentabilidade no setor de construção civil.  

Este objetivo está expresso no relatório institucional (2015, p. 44,45): 

O documento traduz a maneira como pretendemos atingir um crescimento robusto 

nos negócios, nos próximos anos: gerando valor para a Empresa e nossos públicos 

de relacionamento ao longo do tempo. Aprovado e acompanhado pelo Time 

Executivo Global (GET) e pelo Conselho de Administração, ele estabelece metas de 

médio e longo prazo para a Companhia nas áreas de: Segurança; Ética e 

Compliance; Ecoeficiência e Inovação e Engajamento Comunitário. 

A Figura XI, abaixo, apresenta e descreve brevemente os pilares de sustentabilidade 

desenvolvidos pela organização. 
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Figura XI – Pilares de Sustentabilidade da Organização 
Fonte: Política Ambiental e Regras Verdes (2016). 

Cada pilar, considerado como uma competência organizacional de acordo com o 

elucidado no relatório, é desmembrado em metas de desempenho (Quadro IX). As metas 

projetadas para 2020, desdobram-se em indicadores anuais para acompanhamento e 

monitoramento, os quais, ao final do ano de 2015, conforme os dados publicados, já 

apresentaram status de desempenho, em sua maioria, positivos.  
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Quadro IX – Competências Organizacionais em Sustentabilidade e metas de desempenho para 2020. 
Fonte: Relatório Integrado de Sustentabilidade (2016). 

Nos depoimentos, os entrevistados descreveram as competências organizacionais em 

sustentabilidade conforme as percebem no dia a dia de suas atividades. Observou-se que a 

grande maioria dos entrevistados teve como foco apenas a competência com a qual trabalha 

diretamente, com exceção do gerente geral, que as mencionou e explicou.  

1 - Segurança: 

A9: “Segurança, então na (nome da empresa), segurança está em primeiro lugar, tem 

um valor de fato dentro de nossa empresa”.  

E2: “ A segurança hoje dentro da (nome da empresa) é o principal valor, né, então 

tudo que a gente fala dentro da empresa hoje, inclusive quando a gente fala de 

práticas sustentáveis, o primeiro quadrinho que vem lá é sobre segurança, né. Então, 

assim, eu acho que está totalmente incorporado dentro da empresa né, a questão da 

segurança, está assim como meio ambiente, a questão da responsabilidade social, 

engajamento com a comunidade”. 

A10: “No caso da segurança nós temos uma política de segurança, aliás de saúde e 

segurança onde tem algumas, alguns momentos em que a gente ultrapassa os muros 

da fábrica. Tem um programa por exemplo aqui na empresa, que a gente chama de 

segurança no lar. Então tem um treinamento que a gente leva até a comunidade para 



72 

 

evitar acidentes no lar de fato, né. Então mesmo sendo um grande aditivo, evitar 

acidentes dentro da nossa área operacional, a gente também tem uma parte social que 

vai até as casas das pessoas para incentivar segurança”. 

A11: “Então um reconhecimento mensal para funcionários que tem BM desempenho 

em termos de segurança, e esse prêmio ele é entregue na casa do funcionário, a gente 

vai na casa da pessoa e eu pessoalmente entrego na frente da família para de novo 

passar uma mensagem de segurança. De fato, é uma coisa muito importante”. 

Diante do exposto, percebe-se que a competência segurança é bastante difundida e 

cultivada na organização não somente pelos relatos ou documentos disponibilizados pela 

empresa, mas, sobretudo, nos procedimentos que são realizados diariamente na fábrica, 

conforme o registrado ao longo da pesquisa de campo e descritos a seguir.  

Institucionalmente, existem quatro perspectivas de atuação relacionadas à Segurança: 

Regras pela vida; Programa de Comportamento Seguro; Gerenciamento de Riscos Críticos e 

Aprendizado de Acidentes.  

Destacam-se dois documentos importantes de base para ações em segurança na 

organização: “Política Global de Segurança e Saúde” e “Regras pela Vida”. Eles são 

amplamente compartilhados na empresa e comunidade no entorno da fábrica e, 

periodicamente, são realizadas campanhas de capacitação de colaboradores e seus 

dependentes, dentro e fora da fábrica, tendo os respectivos documentos como base. 

Durante as visitas, observou-se total rigor com o cumprimento de regras de segurança 

desde a parte externa à fábrica: já no estacionamento observam-se regras de segurança para 

facilitar a evasão em casos de emergência. Na portaria, qualquer indivíduo deve identificar-se 

e passar pelo exame de bafômetro, tendo em vista que não se pode entrar na empresa com 

qualquer teor alcoólico registrado.  

Todos os visitantes precisam, antes de entrar na fábrica, assistir a um vídeo sobre regras 

de segurança. Além disso, todas as áreas da fábrica são sinalizadas (sobre possíveis riscos e 

necessidade de uso de EPI´s). O chão é demarcado por regiões onde se pode ou não caminhar.  

Ademais, alguns dos indicadores de segurança possuem periodicidade diária como, por 

exemplo, a contagem de dias sem acidentes, de dias com acidentes sem afastamento e de dias 

com acidentes com afastamento. Todas as vezes que algum incidente relacionado à segurança 
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ocorre, são realizados protocolos extensos de registro e acompanhamento da referida 

ocorrência e realiza-se na empresa nova campanha de sensibilização e capacitação. 

2 - Ética e Conformidade: 

Esta competência, conforme os trechos das entrevistas, associados à análise documental, 

pressupõe dois pólos de atuação, integrados: o de Compliance, ou conformidade, que 

corresponde ao cumprimento de todas as leis e regras que se relaciona direta e indiretamente 

com o negócio da empresa:  

A12: “Nós temos ética e conformidade que é um tema hoje muito importante, é 

cumprir com a legislação seja fiscal, ambiental, seja qual seja né, isso seria 

conformidade.  

F2: “Então, essa prática, por exemplo, o cumprimento das leis mesmo, 

principalmente do ônus, né, com essas não conformidades, ou outros pontos que são 

levantados pelo órgão, e a gente tem que estar dentro mesmo dos, do planejamento 

que a gente colocou na, nas nossas práticas sustentáveis. Por exemplo, né, tem uma 

política de práticas sustentáveis, que até ali são definidos os pontos que a gente 

precisa cuidar e aí a gente tem que estar muito interligado, né, o órgão, a empresa de 

uma forma muito ética e transparente. E isso acontece muito, né. Isso a gente tenta 

seguir muito certinho”. 

Já a Ética pressupõe a forma como os negócios são conduzidos na organização, indo além 

do simples cumprimento de normas, regras e leis: 

A13: “(...) olhando esses casos aí, o Lava Jato essas coisas aí, relacionadas à 

corrupção e tal…Mas quando a gente vê ética, aí, a gente entra em comportamentos 

de conflito de interesses, negociação com os nossos públicos, enfim, tudo que tem a 

ver com essa parte da lei anticorrupção, então todas as operações são guiadas pela 

lei e pelas regulamentações locais onde atuamos”.  

A14: “Ética, nós temos um código de conduta aqui dentro da empresa, você faz, passa 

por um treinamento, e só depois do treinamento você tem uma prova, assim para ficar 

claro qual que seria o esperado de um funcionário da empresa em termos de 

comportamento. Falar de código de conduta, temos diferentes situações referentes ao 

dia a dia”. 
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F3: “A gente tem que ter muita ética, a gente tem que ser muito ético, muito corretos, 

muito íntegros, né”.  

Ressalta-se a importância do “Código de Conduta” (2012, p. 1) da empresa como grande 

norteador, amplamente compartilhado e difundido, o qual estabelece padrões e parâmetros 

para atuação por todos os stakeholders. Seu preâmbulo esclarece: 

Inspirado nos Valores e nas Crenças de Gestão do Grupo, nosso Código de Conduta 

contém os princípios que fazem parte do DNA (nome da empresa), a genética que 

confere unicidade a todas as empresas, independentemente de região, cultura ou 

mercado. Este documento tem aplicação obrigatória entre nossos empregados e deve 

servir de referência para os parceiros comerciais. Sem a pretensão de atender a todas 

as possibilidades inerentes ao desenvolvimento diário dos negócios, oferece, porém, 

orientações claras e não negociáveis. Lembramos que o Código de Conduta não tem 

o intuito de restringir o desenvolvimento dos negócios. Ao contrário, vem para 

acrescentar valor, apoiar o crescimento e a constante busca pela excelência. 

Esperamos que você leia, compreenda, faça cumprir e utilize este guia como uma 

referência valiosa no seu dia a dia. 

Ademais, no que ainda concerne ao Código de Conduta, todo colaborador precisa 

capacitar-se de acordo com seus princípios, assim que entra na organização: 

F4: “Então, a gente passa por longos treinamentos, né. De código de conduta, de 

objetivos e metas, de quais são as práticas adotadas”. 

3 - Eficiência e Inovação: 

Esta competência pode ser considerada como uma das mais complexas e de difícil 

desenvolvimento, tendo em vista a quantidade de indicadores que possui. O documento 

“Política Ambiental e Regras Verdes”, apresenta as principais diretrizes de trabalho 

relacionadas a esta competência. A Figura XII, abaixo, elucida seus princípios básicos: 
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Figura XII – Princípios da Política Ambiental da Organização. 

Fonte: Política Ambiental e Regras Verdes (2016). 

Alguns entrevistados definem, de forma geral, esta competência: 

A15: “Tem a parte de eficiência e inovação e nós temos uma área superdesenvolvida 

em relação à área ambiental em cumprimento da legislação ambiental”. 

A16: “Eficiência a gente também tem uma série de identificadores que acompanham o 

nosso desempenho ambiental, tem metas de sustentabilidade definidas para evitar 

cada vez mais emissões de poluentes aí no ambiente, como também cumprimento da 

legislação ambiental”. 

G2: “Bem, o pilar de eficiência e inovação ele...a palavra mesmo diz, né, ele sugere 

os colaboradores a trabalharem de forma eficiente, né, buscando sempre boas 

práticas, as melhores práticas no mercado, sempre inovando sua rotina de trabalho, 

né, a buscar desafios, sair de sua zona de conforto em prol de um resultado perene 

dentro da empresa. E isso está diretamente relacionado a uma prática sustentável”. 

No que diz respeito aos indicadores e iniciativas relacionadas a esta competência, o 

Relatório Integrado de Sustentabilidade aponta as seguintes frentes: 

● Observância à Política Ambiental e Regras Verdes; 

● Sustentabilidade na cadeia de suprimentos; 
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● Produtos sustentáveis; 

● Combustíveis renováveis; 

● Redução de emissões poluentes; 

● Eficiência energética; 

● Gestão da água e Biodiversidade. 

Contudo, evidencia-se nas entrevistas uma ênfase em apenas duas frentes: Eficiência 

energética e gestão da água, com ações desenvolvidas na empresa pesquisada: 

G3: “Existem essas iniciativas (eficiência na cadeia produtiva de cimento) e tem um 

item também que é coordenado inclusive pela região sudeste, é um item chamado 

eficiência energética. Tem um grupo regional que trabalha com esse tema, ele não só 

coordena plano de redução como também melhorias de consumo técnico, otimização 

de processamento de energia, de processamento de resíduos, né, processamento de 

consumo de energia, é um dos pontos focais. Aí, né, esse grupo que toca esse 

planejamento, esse item de eficiência energética”. 

G4: “(...) nós temos um grupo né, que está muito lincado com isso que é um grupo 

chamado comitê a CICEA, que é Comitê Interno de Conservação de Energia e Água, é 

um comitê que está bem lincado com esse grupo de energia regional, e que ele visa 

principalmente as ações de curto prazo, das ações imediatas, como a eliminação de 

algum tipo de desperdício de água, redução de uso, redução de geração de resíduos 

gerados internamente na fábrica e principalmente campanhas de conscientização 

para todos os colaboradores”. 

Contudo, apesar de todo o cuidado com as ações nesta esfera e a observância de 

conformidade com as legislações ambientais vigentes, ressalta-se que, durante as visitas 

realizadas à fábrica, foram observados alguns pontos que sugerem a necessidade de revisão 

das práticas sustentáveis nos ambientes administrativos da empresa, especialmente em relação 

aos pequenos detalhes do dia-a-dia. Por exemplo, o uso de copos descartáveis, altamente 

poluentes, para o consumo de água e café, bem como a utilização de resmas de papel não 

reciclado ainda são práticas comuns na organização e, no entanto, já foram abolidas por outras 

organizações.  

Sendo assim, infere-se que ainda há a necessidade de desenvolvimento desta 

competência na empresa pesquisada. São acertos pequenos, mas que fazem a diferença, 
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sobretudo na conscientização das pessoas acerca da temática da sustentabilidade, pois as 

aproxima do tema, trazendo sua aplicabilidade para o cotidiano. 

4 - Engajamento Comunitário: 

De forma geral, a competência Engajamento Comunitário refere-se ao 

desenvolvimento de ações institucionais na esfera social da sustentabilidade, sobretudo em 

relação à comunidade no entorno das fábricas, no intuito de promover, simultaneamente, o 

crescimento dos negócios e da sociedade. 

Ao longo das entrevistas, no entanto, observou-se o emprego, por alguns dos 

entrevistados, do termo “legado”, como uma forma de ampliação da responsabilidade e da 

atuação da empresa com as comunidades. Percebe-se, nos discursos, além da afinidade com o 

termo, certo orgulho pelo que este conceito representa: 

A17: “(...) e depois tem essa parte que está relacionada com o engajamento 

comunitário, então nós promovemos diálogo local e relacionamento com comunidade 

a fim de perpetuar o legado da (nome da empresa) ”. 

A18: “Então tem uma palavra que eu gosto muito né, que é o legado. A (nome da 

empresa), ela tem um propósito que tem sido bem espalhado pelo Brasil que é o 

propósito que é assim: a vida é feita para durar, porque a vida é muito mais que 

nascimento e a morte, né. Tem um legado que a gente deixa aqui na Terra”. 

B3: “Então é um legado que a gente sempre quer deixar, né. A (nome da empresa) 

não está mais aqui, o gerente geral não está mais aqui, a coordenadora não está mais 

aqui, mas não, a gente tem um legado que daqui a quantos anos eu vou olhar essa 

comunidade e vou ver os frutos do que a gente fez aqui”. 

C3: “Na verdade a (nome da empresa), ela, ela visa manter assim um legado para 

onde ela está atuando”. 

D3: “Eu acho que hoje, a comunidade, já começa a perceber que a (nome da 

empresa) não está aqui simplesmente só para vender cimento, mas para deixar na 

comunidade um legado positivo, de coisas que são importantes até para a comunidade 

mesmo”. 

D4: “Mas sim, deixar realmente esse legado positivo, de deixar a comunidade se 
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tornar sustentável, mesmo, entendeu”? 

O Relatório Integrado de Sustentabilidade da organização (2015, p. 11) retifica o 

elucidado nas entrevistas, trazendo o conceito de “legado” da organização: 

Trabalharemos para criar, dia após dia, um ambiente interno que estimule cada 

profissional, qualquer que seja sua posição ou tempo de casa, a liderar pelo exemplo 

e a deixar um legado. É assim que confirmamos nosso posicionamento no sentido de 

que tudo que é bom é feito para durar. 

Percebe-se ainda que o conceito de legado vincula-se ao compromisso, pela 

organização, de colaborar para uma maior autonomia, social e financeira, da comunidade em 

seu entorno. Na maioria dos relatos, registrou-se o uso de uma mesma metáfora, para 

exemplificar tal premissa: 

A19: “A gente de fato, é aquele assunto, não queremos entregar o peixe, queremos 

ensinar a pescar”. 

B4: “Aqui a gente fala muito que a gente tem que trabalhar com a comunidade mas 

para desenvolvê-los, não para gente pescar por eles”. 

C4: “A Votorantim antigamente ela dava o peixe e hoje ela está ensinando a 

sociedade onde ela está, a pescar”. 

D4: “Eu costumo falar que a (nome da empresa) tem ensinado a comunidade a pescar 

o seu peixe, eu sempre falo isso com elas. Eles têm ensinado a pescar o nosso peixe, 

não dando, por que antigamente se confundia muito o assistencialismo com essas 

práticas, esses projetos sociais”. 

Na organização como um todo, o Engajamento Comunitário recebe destaque e possui 

um planejamento cuidadoso, envolvendo metas duradouras e ações de curto, médio e longo 

prazo. O tipo de ações a serem realizadas varia para cada fábrica, de acordo com as 

características sociais da região no qual a mesma está inserida, conforme Figura XIII: 
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Figura XIII – Pontos-chave do planejamento de projetos sociais. 

Fonte: Guia de Planejamento de Projetos Sociais (2016). 

A definição de critérios para a atuação social da empresa baseia-se no diagnóstico de 

vulnerabilidade social da comunidade em questão, conforme relato abaixo: 

A20: “Então, qual que é o nosso objetivo daqui até 2020? É garantir a 

implementação de um plano de engajamento com as comunidades em que atuamos 

que possuem um alto grau de vulnerabilidade social, né. ” 

Os indicadores utilizados para o diagnóstico de vulnerabilidade social estão dispostos 

na Figura XIV abaixo, a qual também demonstra a classificação por região brasileira, (cujas 

áreas no mapa, correspondentes às Regiões Norte e Nordeste do país, são classificadas como 

as mais vulneráveis), segundo último levantamento realizado em 2010, pelo IBGE: 

 

Figura XIV – Mapa de Vulnerabilidade Social. 
Fonte: Investimento Social Externo – ISE – Regional Sudeste (2016). 
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A partir deste diagnóstico da comunidade, os projetos de atuação social começam a ser 

desenvolvidos, podendo ter como foco os seguintes objetivos de desenvolvimento: capital 

social, capital institucional, capital humano ou dinamismo econômico, descritos na Figura 

XV.  

As ações de Engajamento Comunitário são desenvolvidas em parceria com o Instituto, 

vinculado à organização, criado para canalizar investimentos da organização na esfera social 

da sustentabilidade, além de outras instituições. 

 
 

Figura XV – Eixos de Desenvolvimento Social da Organização 
Fonte: Guia de Planejamento de projetos sociais (2016). 

 

Os quatro eixos de atuação social, acima enunciados, também foram citados em um 

dos relatos, bem como o foco de atuação social da empresa pesquisada, quais sejam o 

dinamismo econômico e desenvolvimento do capital social da comunidade: 

A21: “Então, a gente falou dos macro pilares, os micro pilares, tem essa parte do 

Desenvolvimento Social. Quando a gente entra nos detalhes do Desenvolvimento 

Social, né, tem os 4 eixos que seriam: capital humano; dinamismo econômico, capital 
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institucional e capital social, né. São projetos específicos, né, então, por exemplo, no 

caso daqui, nós temos um foco muito elevado do dinamismo econômico”.  

A22: “E tem a parte de capital social onde tem conselhos comunitários, engajamento 

das partes interessadas. Mas aqui em Cantagalo, o enfoque é no dinamismo 

econômico da comunidade. Este é o grande foco, mas nós também focamos outras 

áreas de menor peso”. 

 

Em relação aos projetos com foco no dinamismo econômico da comunidade, existem 

duas iniciativas: O Encadeamento Produtivo e o Projeto ReDes, ambos realizados em parceria 

com outras instituições, como o BNDES e o SEBRAE. O primeiro segue descrito em relatos 

abaixo:  

A23: “Então, nós temos hoje, 2 programas que estão sendo realizados em conjunto 

com o SEBRAE, o primeiro que é encadeamento produtivo. O que é esse programa? A 

gente pegou uma série de empresas locais no intuito de melhorar a gestão dessas 

empresas, melhorar a gestão, ajudar eles a realizar negócios.  

C5: “Então, na verdade é assim, esse trabalho que eu faço é mais no desenvolvimento 

da empresa para atuar na nossa comunidade, né. Esse trabalho na verdade de 

encadeamento produtivo, qual é que é a ideia? É capacitar as empresas de forma que 

ela possa ter uma estrutura e ser perene para o resto da sua vida e hoje, grande parte 

dessas empresas que eu trabalho, são de ex funcionários que simplesmente montaram 

uma empresa e estão arriscando sua vida”. 

O Projeto ReDes, por sua vez, é ilustrado nos relatos que se seguem: 

A24: “E tem em outro que é o empreendedorismo que é um programa que a gente faz 

em conjunto com o Instituto, com o BNDS. O que é que a gente fez? A gente 

identificou várias empresas, ONGS, né, daqui da comunidade e a gente está fazendo 

investimento. Essa empresa, essa ONG no caso de Cantagalo, a gente pegou uma 

empresa de costura. Um grupo de mulheres que elas fazem costura e tal, mas era 

muito artesanal. Aí a gente foi e fez um investimento nelas, né, treinamento, compra 

de equipamentos industriais, que aliás são equipamentos caros, né, passam dos 

R$200.000,00, né. Aí, elas um dia estavam com um nível industrial sabe, já tendo uma 
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renda. Cria uma renda, uma fonte de renda, né, adicional que é desenvolvimento 

econômico”. 

Pode-se perceber, no relato acima, certa ênfase do discurso no aspecto econômico do 

projeto, mencionando o custo do investimento, fazendo alusão ao retorno da renda para a 

ONG beneficiada. Infere-se aqui a carência do aspecto social no discurso, ou seja, na 

importância do desenvolvimento profissional dos indivíduos, além de sua inserção social e 

empoderamento.  

Contudo, tais aspectos são elucidados no discurso seguinte, sendo possível até mesmo 

perceber o estabelecimento de um vínculo afetivo entre o entrevistado e os indivíduos 

beneficiados pelo projeto em questão: 

D5: “Então, olha só, é até pensando um pouco nas meninas, né, hoje elas já são 

fornecedoras da (nome da empresa), isso é muito bacana!. “(...) e eu vejo as meninas 

agora, essa semana elas estiveram aqui, dentro da empresa e vamos dizer assim, o 

ponta pé inicial, porque com o valor que a (nome da empresa) investiu na associação 

de moradores, elas puderam comprar maquinário, elas puderam comprar os tecidos 

para o ponta pé, daqui a pouco elas começam a criar seus próprios voos, não 

dependem mais daqui, mas sem esquecer o que a (nome da empresa) deixou para 

elas”.  

No que se refere à atuação social da empresa no desenvolvimento do capital social da 

comunidade, destacam-se as reuniões periódicas realizadas entre as partes e ainda a 

participação da empresa no Conselho Comunitário do município: 

A25: “E aqui finalmente no capital social nós fazemos parte do conselho comunitário. 

E aí, da fábrica, participam 4 funcionários e no total são quase 15 pessoas, né, as 

demais são da comunidade, são pessoas igual, tipo, uma esposa, pessoas que moram 

lá na comunidade e …Donas de casa que vão participar desse conselho. Tem uma 

série de projetos que a gente toca com esse conselho”.  

Percebe-se uma preocupação, por parte da organização, em ouvir a comunidade, no 

intuito não somente de levantar suas necessidades, como também para saber como a imagem 

da empresa repercute no entorno, como uma forma de manter sua licença social: 

B3: “Principalmente comunidades menores, elas sempre esperam que alguém vai 
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olhar por elas, para elas, por elas e com elas. Eu sempre falo isso”. 

B4: “A gente fala aqui que a gente está sempre preocupado, porque o engajamento, 

ele, a gente fala aqui que não é só você chegar na comunidade, um exemplo, eu penso 

assim, eu vou fazer um bem para a comunidade, eu vou fazer uma ponte. Mas não é só 

isso, tem os 2 lados. Eu por exemplo costumo ir muito lá, na comunidade e ver como a 

comunidade enxerga a gente. Porque eles estão lá e nós estamos aqui. Então eu olho 

se a gente está emitindo, se não está, eu converso muito com os moradores. Então é 

sempre trazendo de lá para cá e daqui para lá. É um dos pilares que a gente acha que 

tem, que é um alicerce para a gente poder continuar”. 

De acordo com as entrevistas, são realizadas ações de integração social com a 

comunidade que, embora tenham sido simples, tiveram impacto positivo para ambas as partes: 

A26: “Por exemplo, a gente está trabalhando no incentivo à prática esportiva. Então 

a cada ano a gente organiza uma maratona onde participa todo o distrito de 

Cantagalo e participam mais de 300 pessoas. Um evento que já virou evento anual. 

Nós começamos no ano de 2014. Neste ano a gente já fez em 2016, já aconteceram 3 

maratonas. Não, é muito bacana, tem a participação de idosos, crianças e em 

paralelo também a gente apoia também, em outros, em outras atividades esportivas, 

tipo, treinamento para crianças no futebol” 

B4:  “Então são coisas pequenas, a gente tem um exemplo, a gente fez um..., o 

(gerente geral) deu uma ideia aí muitos compraram a ideia, e a gente fez um caminho 

dentro de um campo de futebol, e as mulheres caminham ali à noite, depois do 

trabalho, às vezes à tarde. Isso foi assim um marco para elas. Então você passa ali, 

tem sempre alguém caminhando. Aí fizemos alguma coisa de esporte, de exercícios, 

então quer dizer, botamos flores em volta, coisa simples mas que ficou, né”. 

O Quadro X abaixo resume os projetos conduzidos pela empresa pesquisada, seus 

objetivos e Relação com a vertente social da sustentabilidade na organização: 
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Quadro X – Projetos de Engajamernto Comunitário da Organização. 
Fonte: Investimento Social Externo – ISE – Regional Sudeste (2016). 

Ainda em relação à análise das entrevistas, alguns dos relatos retratam, ora a 

complexidade para lidar com sustentabilidade e suas competências no cotidiano 

organizacional, ora a integração entre as competências que a compõem como algo recente, 

que não acontecia antes e que é percebido pelo entrevistado como algo positivo: 

A27: “Só queria lembrar que práticas sustentáveis ela é muito mais do que a área 

ambiental, ela é muito mais que relacionamento com comunidade e é muito mais que 

segurança no trabalho. Ela é primordialmente quando a gente fala né, práticas 

sustentáveis né, a primeira coisa que a gente lembra é meio ambiente, ela não é só 

isso, é muito mais do que isso”. 

F3: “O que é que a nossa área tinha, e o que eu acho que mudou de um tempo para 

cá, é que a (nome da empresa) está tentando mostrar que todas as áreas podem ter 

influência nessa prática. Então assim, independente que eu sou controladoria, tem 

algum ponto ali, algum pilarzinho ali dessa área, que vai precisar do meu apoio. E 

antes eu não conseguia ver isso, sabe? A gente achava que era bem assim separada. 

Não é minha área”. 

Ressalta-se também a atribuição de um destaque especial à sustentabilidade, como um 

tema específico trabalhado pela organização:  

F4: “Se olhar essa semana que está acontecendo, semana sustentável, eu acho que é a 
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1ª vez, que assim, que dá foco num tema só, que é a sustentabilidade. Por que antes 

era que meio misturado, entendeu? Tudo muito junto, né. Então agora, não. Agora a 

gente está conseguindo, no início era muito difícil, mas agora o pessoal está entrando 

na rotina, está tendo um olhar mais crítico”.  

Tendo em vista todas as informações coletadas e processadas ao longo da pesquisa, em 

relação ao presente indicador, pôde-se estabelecer uma Relação direta entre as competências 

organizacionais em sustentabilidade da empresa pesquisada, as competências organizacionais 

em sustentabilidade elencadas por Munck, Galleli e Borim de Souza (2013) e o modelo triple 

bottom line, proposto por Elkington (1999). A Figura XVI evidencia esta Relação. 

 

Figura XVI: Competências Organizacionais em sustentabilidade: Academia x Organização 

Fonte: Adaptado de Munck, Galleli e Borim de Souza (2013). 

Primeiramente, ao se considerar as vertentes econômica, social e ambiental da 

sustentabilidade, pressupostas pelo modelo do triple bottom line, percebe-se que a 

organização em questão, de fato, as adota e pratica. As competências organizacionais em 

sustentabilidade pesquisadas – Segurança; Ética e Conformidade; Ecoeficiência e Inovação; 

Engajamento Comunitário – desenvolvem-se com foco nesses três eixos. 

A competência Ecoeficiência e Inovação, de acordo com as frentes de ação 

previamente enumeradas, relaciona-se diretamente com a definição da competência 

Ecoeficiência, proposta por Munck, Galleli e Borim de Souza (2013, p. 657), a qual articula 
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os eixos ambiental e econômico, “ao mesmo tempo em que reduz os impactos ambientais e 

promove a utilização racional dos recursos naturais”. 

A competência Ética e Conformidade, ao conciliar a observância às leis, normas e 

regras e considerar a ética das relações na forma de fazer negócios, está intimamente 

relacionada às vertentes ambiental e social e, portanto, à Justiça Socioambiental, a qual 

“assegura aos indivíduos o recebimento equilibrado e contextual dos malefícios e benefícios 

sociais e ambientais advindos das atividades organizacionais” (Ibidem, 2013, p.657).  

A Segurança, conforme pesquisa desenvolvida por Quelhas e Lima (2006), constitui o 

resultado integrado de ações em responsabilidade social, gestão de pessoas e gestão 

ambiental. Desta forma, relaciona-se igualmente aos eixos social e ambiental da 

sustentabilidade e, por conseguinte, ao conceito de justiça socioambiental. 

O Engajamento Comunitário, por sua vez, articula-se aos eixos social e econômico, e à 

Inserção Social, garantindo aos indivíduos, “recursos suficientes para o seu acesso a 

oportunidades e desenvolvimento equitativo frente aos objetivos organizacionais” (Ibidem, 

2013, p. 657).  

 

4.3) Competências funcionais em gestão da sustentabilidade 

Conforme previamente mencionado, todos os coordenadores dos projetos de 

sustentabilidade desenvolvidos pela empresa pesquisada possuem funções adicionais a seus 

cargos, conforme relato do gerente geral da fábrica: 

A28: “Então quando a gente fala em competência, que nós estamos até comentando, 

você vê as pessoas, mesmo tendo suas funções muito bem definidas na fábrica, elas 

têm que apoiar esses projetos”.  

Segundo seus relatos, no que concerne aos profissionais que lideram especificamente 

os projetos sociais vinculados à sustentabilidade, suas participações não são obrigatórias: 

A29: “Outra coisa, essa participação é uma participação voluntária, né, não é uma 

obrigação, as pessoas elas são convidadas, mas elas têm o direito total de dizer: pelas 

características da minha função e tal, eu não vou conseguir participar. Isso é 

totalmente aceito, não é nenhum tipo de problema. As pessoas gostam de participar”. 
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No entanto, destaca-se que, uma vez à frente dos referidos projetos, os profissionais 

tendem a ser prestigiados e reconhecidos pela organização:  

A30: “Uma pessoa que participa desses programas, ela é bem avaliada, sabe, dentro 

da empresa, como uma pessoa que colabora, com um comportamento muito adequado 

conforme o Norte da Empresa. Então são pessoas que são muito bem avaliadas”. 

Adicionalmente, é ressaltado também que a adesão aos projetos contribui para o 

desenvolvimento das competências dos profissionais: 

A30: “Mas as pessoas que tem bom desempenho, comportamento adequado, sabe, o 

trabalho com a comunidade, são pessoas que são muito bem percebidas. Então ajuda 

o desenvolvimento da pessoa”. 

Neste contexto, evidencia-se a carência, por parte da organização, do mapeamento das 

competências funcionais necessárias à gestão dos projetos de sustentabilidade desenvolvidos, 

embora a organização utilize internamente a gestão por competências em seu modelo de 

governança.  Desta forma, observa-se que, na prática, a preparação dos indivíduos para essas 

funções baseia-se nas competências organizacionais previamente discutidas em tópico 

anterior.  

No intuito de identificar as competências funcionais necessárias para a gestão dos 

projetos de sustentabilidade desenvolvidos na empresa, foi perguntado previamente aos 

entrevistados que os coordenam sobre suas principais atividades e responsabilidades. O 

Quadro XI, tendo como base o relato de todos os entrevistados, resume tais informações: 
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Quadro XI: Relação entre competências organizacionais em sustentabilidade e atividades de seus coordenadores 

Fonte: A autora  (2017). 

Percebe-se no quadro que todos os coordenadores possuem, dentre as suas atividades, 

a capacitação, sensibilização e/ou orientação dos demais colaboradores da empresa ou ainda 

da comunidade. Isto significa que eles possuem um compromisso com a empresa, não 

somente na aquisição de suas próprias competências em sustentabilidade, como na 

disseminação e difusão das mesmas, formando uma espécie de rede de desenvolvimento. 

Assim sendo, tais competências funcionais em sustentabilidade na organização visam 

“mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem valor 

econômico à organização e valor social ao indivíduo”, exatamente como propuseram Fleury e 

Fleury (2001, p. 188). 

Outro ponto a ser mencionado refere-se à natureza das competências descritas nas 

entrevistas, para além da conceituação suprecitada. Destacam-se, especialmente: os 

conhecimentos técnicos necessários; as habilidades requeridas (aqui consideradas como o 

desenvolvimento de capacidades pelos indivíduos) e os comportamentos que os consolidem 

(ODERICH, 2005). 

A autora reconhece, à priori, a equívoca indistinção que se faz entre habilidades e 

comportamentos. Contudo, ao discorrer sobre competências gerenciais especificamente, 

esclarece que as habilidades podem ser consideradas como todas as capacidades passíveis de 
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serem desenvolvidas pelos indivíduos, por mais que sua personalidade e seus comportamentos 

não as favoreçam. 

Em linhas gerais, na entrevista realizada com o gerente da fábrica, deve-se 

primeiramente ressaltar que existem algumas competências comuns a toda a organização: 

A31: “Assim, de forma geral, o que a gente espera do funcionário da (nome da 

empresa), né, aliás quando a gente fez aqui a apresentação do novo Norte da 

empresa, a gente definiu também quais são os comportamentos desejados dos 

funcionários. Mas isso é de fato uma coisa assim muito geral para qualquer 

funcionário, para toda a empresa”.  

Nesta perspectiva, pode-se presumir que as competências supracitadas descendem dos 

valores e crenças de gestão da organização, exemplificados na Figura XVII, componentes de 

seu sistema de governança: 

Figura XVII: Valores e crenças da organização. 

Fonte: Retirado do site da empresa (2016). 

Os valores e crenças organizacionais, ao constituirem e formarem a cultura da 

organização estimulam o desenvolvimento de conhecimentos, comportamentos e resultados 

de seus colaboradores, coletivos, formando uma identidade (CROZATTI, 1998; KASPARY E 

SEMINOTTI, 2012). 

Alguns dos comportamentos gerais, mencionados no relato e sublinhados, alinham-se 



90 

 

com os valores e crenças apresentados acima: 

A32: “Então, por exemplo, tem disciplina, acreditamos ser necessário ter disciplina, e 

nós temos de ter coragem de falar as coisas da forma que elas são, ter competência 

para trabalhar, ter união, né, com as diferentes áreas da empresa. Tem uma série de 

comportamentos esperados, mas de novo, são gerais para a (nome da empresa). Não é 

tipo assim, só para o pessoal dos projetos”. 

Temos então, de acordo com o relato a ênfase em três competências comportamentais 

gerais: disciplina, transparência (coragem de falar as coisas como elas são) e cooperação 

(união). Estas podem ser consideradas competências coletivas, já que apresentam os quatro 

atributos defendidos por Retour e Khromer (2011): referencial comum, correspondente à 

visão compartilhada da organização; linguagem compartilhada e muitas vezes com o uso de 

palavras e expressões-chave; memória coletiva e engajamento subjetivo, gerando coesão e 

sinergia. 

Ainda no que tange ao relato do gerente geral, as competências funcionais específicas 

à gestão da sustentabilidade na empresa seguem enumeradas.  

A33: “Sem dúvidas, um dos principais temas seria comunicação. A pessoa realmente 

tem que ter uma competência em comunicação assim muito alavancada, por que são 

pessoas que poderiam ser, em muitos casos, a voz da Votorantim dentro das 

comunidades”.  

A34: “Tem que conhecer muito bem a nossa estratégia e o nosso negócio, né, em 

termos de relacionamento com a comunidade”. 

A35: “Das pessoas que trabalham, ajudam né, colaboram nessa área, passam por 

treinamento onde a gente fala de técnicas por exemplo, de abordagem, conhecem 

algumas técnicas para incentivar a participação dos outros, influenciar, né, gestão de 

mudanças”.  

A36: “Outra coisa que também as pessoas precisam entender é conhecer também um 

pouco de legislação. Então essas pessoas normalmente, elas são expostas a 

treinamento operacional com legislação, eles sabem, você sabe, não é, tem leis que de 

fato obrigam a empresa, as empresas de forma geral, a cumprir alguns requisitos em 

termos ambientais, sociais, fiscais”. 
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Percebe-se que o entrevistado, inicialmente, remeteu-se muito às funções relacionadas 

ao Engajamento Comunitário. Contudo, quando questionado, referiu-se às todas as 

competências elencadas como transversais, ou seja, comuns a todas as funções relacionadas à 

sustentabilidade na organização. 

Portanto, segundo seu discurso, destacam-se as competências comunicação, domínio 

do negócio, gestão de mudanças e persuasão (incentivar a participação dos outros, 

influenciar) como competências comuns a todas as funções de gestão em sustentabilidade na 

empresa. A Figura XVIII apresenta a representação gráfica das competências funcionais em 

gestão da sustentabilidade comuns a todos os perfis. 

Competências Funcionais em Gestão da 
Sustentabilidade

(comuns a todas as funções)

Competências 
Comportamentais 

Transversais: 
Comunicação/ 

persuasão

Competências 
Técnicas 

Transversais: 
Domínio do 

Negócio, Domínio 
da Estratégia, 

Legislação, Gestão 
de mudanças

Competências 
Gerais: Disciplina, 

Transparência, 
Cooperação

 
 

Figura XVIII Competências funcionais transversais em gestão da sustentabilidade 

Fonte: A autora (2017). 

Em relação às competências funcionais coletadas nas demais entrevistas, estas seguem 

apresentadas a seguir, de acordo com os discursos e divididas por eixo de atuação: 

1 – Segurança:  

Primeiramente, observa-se a repetição de algumas competências enumeradas 
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anteriormente, como a disciplina, comunicação e persuasão: 

E2: “Eu acho que primeiro é ter muita disciplina. É uma área que a gente tem muitos 

problemas, é uma área que você tem passivos, coisas ligadas à ministérios públicos, a 

delegacia regional do trabalho, então assim, tem que ter muita disciplina”. 

 E3: “Tem que ter muito diálogo aberto, né, conversar muito com as pessoas. Eu acho 

que primeiro é dialogar, já te falei. Ter diálogo aberto”. 

E4: “Acho que temos que saber influenciar as pessoas”. 

Em relação aos conhecimentos técnicos de sua função de coordenação, o entrevistado 

mencionou legislação relacionada à área de segurança, além de todos os procedimentos de 

segurança executados pela empresa: 

E5: “A gente tem que conhecer primeiro a legislação relacionada a área de 

segurança, os procedimentos principais da empresa. Na verdade não só os principais, 

mas todos procedimentos da área de segurança, mas logicamente tem aqueles que são 

principais que são tidos como regras pela vida.” 

Como procedimentos de segurança, mediante o próprio depoimento do entrevistado, 

além da análise documental previamente realizada, destaca-se o cumprimento das ISO´s, 

NR´s e OHSAS relacionadas à Segurança do Trabalho, além da Política Global de 

Segurança e Saúde e Regras pela Vida, específicos da organização. 

Em seu discurso, o entrevistado menciona habilidades comuns a todas as funções na área 

de segurança: 

E6: “Então, por que na área da segurança existem várias, você tem o técnico, o 

engenheiro, enfim, a habilidade que a gente tem que ter na área técnica eu acho que é 

estar próximo ao trabalhador, né, ver quais são as dificuldades que ele tem, as vezes a 

gente cobra muitas coisas mas para a gente cobrar tem que fornecer o recurso, né. 

Então a habilidade eu acho que é essa a gente estar sempre no campo, conversando 

com a pessoa, ver realmente como é que a pessoa está fazendo a atividade, né”. 

Destacam-se como habilidades: relações interpessoais (estar próximo ao trabalhador); 

resolução de problemas (fornecer o recurso) e atenção (ver realmente como é que a pessoa 

está fazendo a atividade). 
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No que concerne às competências comportamentais referentes a esta função, o 

entrevistado cita: 

E7: “Primeiro é ser exemplo, né, eu acho que ser o exemplo, é tudo. Eu não posso 

cobrar um funcionário que está subindo numa escada sem usar o corrimão, se eu subo 

a escada sem usar o corrimão. No meu caso eu tenho que estar monitorando o tempo 

todo para ser exemplo em relação à segurança. A gente cobra as pessoas para que 

elas não falem ao celular caminhando. Se o funcionário me vê na área, caminhando e 

falando no celular eu não tenho como depois ir lá e conversar com ele”. 

E8: “Ouvir o que as pessoas né, tem para dizer, quais são as dificuldades o que é 

preciso para melhorar”.  

E 9: ”A gente quando lida com as pessoas, a gente tem que saber dialogar e saber a 

hora de você pegar um pouco mais pesado, né, com as pessoas, saber a hora de 

repente de ser mais flexível, né, a gente não pode ser... a gente fala aqui na área de 

segurança que a gente não pode ser muito frouxo mas também a gente não pode acuar 

as pessoas, né, amedrontar, fazer com que as pessoas cumpram a segurança com 

medo; há, se eu não fizer isso eu posso sofrer essa sanção, essa consequência, né”.  

De acordo com os relatos supracitados, destacam-se as competências comportamentais 

liderança (ser o exemplo); escuta ativa (ouvir o que as pessoas tem para dizer); flexibilidade 

e jogo de cintura (fazer com que as pessoas cumpram segurança sem medo). 

2 – Ética e Conformidade: 

Durante a entrevista com o coordenador das funções em sustentabilidade relacionadas 

à Ética e Conformidade na empresa, no que se refere aos conhecimentos técnicos, destacam-

se os relatos abaixo:  

F4: “Então, a gente tem assim, voltado mais para essa função, a gente tem um 

treinamento muito forte em compliance, seguindo o procedimento à risca. Então, eu 

acho à partir do momento que você é treinado nessa, nesse procedimento de 

compliance, de riscos é, por exemplo, a gente a parte de finanças”.  

 F5: “Então, é tentar trazer muito o que acontece ali na área para lá, para a área 

mesmo contábil administrativa”. 
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F6: “É mesmo cumprir regras, cumprir regras e procedimentos, né”. 

F7: “A gente tem os códigos de tudo, tem o acompanhamento das políticas, que tem 

que atender em termos de excelência, então a gente assim, está sempre relembrando 

as políticas, por que a gente tem que seguir, principalmente o código de conduta, a 

gente tem que seguir. Então assim, é principalmente essa parte de política, o código 

tem que estar presente, tem que estar relembrando todo ano, o tempo todo, treinando, 

sabe as pessoas”. 

Conforme os discursos acima evidenciados, elencam-se, como conhecimentos técnicos 

necessários os procedimentos gerais em compliance, que nada mais são do que a 

conformidade com leis, normas e regras gerais aplicadas. Percebe-se um destaque nas áreas 

financeira, contábil, administrativa e fiscal, relacionadas a inventário de materiais utilizados 

na produção de cimento. Destaca-se também o código de conduta da organização. 

As habilidades necessárias ao desempenho da referida função, são descritas a seguir:  

F8: “E eu acho que isso é um ponto, nessa área de finanças mesmo, de controladoria, 

tem que ser assim, concentrada, ao mesmo tempo que você tem que conversar com as 

pessoas lá, para ver se a pessoa vai te passando informações, abrir diálogo, mas 

também ao mesmo tempo, não pode ficar muito tempo conversando, você tem que 

ficar focada, então eu acho que a pessoa tem que ser bem crítica, não aceitar de 

qualquer forma”.  

F9: “Eu assim...Não sei se é muito experiência, mas tem que ter um olhar muito mais 

crítico, então a pessoa tem que passar aqui e ver um ponto de vazamento, alguma 

coisa assim e aquilo incomodar a pessoa, sabe”?  

F10: “Acho que tem que ser muito analítica, muito crítica, focada, sabe”?  

Destacam-se como habilidades a concentração, relacionamentos interpessoais 

(conversar com as pessoas, abrir diálogo), foco, atenção e detalhismo (ser crítico, reparar nos 

pequenos erros). 

As competências comportamentais em gestão da Ética e Conformidade são 

mencionadas nos relatos abaixo: 



95 

 

 

F11: Confiança, eu acho que a pessoa tem que ser confiável, tem que ter foco, tem que 

ter autonomia, eu acho que são pontos..., tem que ter a ética, respeito, né. 

F12: “Eu acho que é a assertividade no trabalho”. 

F13: “Tem que ser mais conversada, tentar atrair as pessoas, só que ao mesmo 

tempo, tem que ser muito focada”.  

F14: “Eu acho que é mais é ter uma postura mais firme, mais incisiva, é você não se 

deixar levar pelo o que a pessoa fala: há! Não foi isso....Não! não é uma 

embromação, quando tenta se justificar as vezes o que está na sua cara que não é 

justificável”.  

F15: “Então eu acho que a pessoa tem que ter um jogo de cintura para lidar com isso, 

por que as vezes, você começa a ser cobrado, fica tenso, nervoso, quer entregar de 

qualquer jeito e essa função não permite, por que ela não permite”. 

Primeiramente, ressalta-se que alguns dos comportamentos citados pelo entrevistado 

coincidem com os valores e crenças, difundidos pela organização (ética e respeito). 

Destacam-se as competências comportamentais confiança, assertividade, persuasão, 

firmeza e jogo de cintura. 

3 – Ecoeficiência e Inovação: 

O discurso do entrevistado que coordena as ações em Ecoeficiência e Inovação da 

empresa foi o único que mencionou, para além de da aquisição de conhecimentos técnicos, a 

qualificação, isto é, a educação formal, além de formação continuada em sustentabilidade, 

como requisito para a função:  

G3: “É... Primeiro eu acho que a pessoa tem que estar sempre se aprimorando né, ter 

um curso técnico, ter faculdade, estar sempre se informando com notícias, cursos on 

line, até presenciais mesmo, mas a internet tem tanta facilidade da gente obter 

conhecimento, né, então eu acho importante a pessoa estar se atualizando dentro 

desse ramo. Buscar especializações na área de sustentabilidade em si, né”. 

As competências técnicas em gestão da sustentabilidade na área de Ecoeficiência e 

Inovação são relatadas pelo entrevistado a seguir: 
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G4: “Dentro de eficiência e inovação, eu acho que a pessoa tem que se focar mais na 

área ambiental, né, e também na área de processo. A área de processo tem muito a 

acrescentar em relação a esse item. Na produção de cimento” 

G5: “Então eu acredito que entender bem o processo de fabricação de cimento, o 

ciclo produtivo, ver onde nasce, o que contribui para formar o cimento, quais as 

variáveis do processo, isso daí é importante para a gente ter um ganho na eficiência 

energética”. 

G6: “A gente tem, a gente como área de suporte, que não domina tanto a área de, é... 

o processo de cada área, o processo de manutenção, o processo de fabricação, o 

processo de mineração, a gente tem que entender como que ocorre na prática o 

atendimento dessas demandas no di a dia deles e entender as dificuldades que eles 

tem, para tentar achar juntos uma solução sem que haja um impacto no sistema”. 

G7: “Você precisa formar alianças, entendeu? Convergências. Talvez, e aí ter uma 

boa convergência com os meus pares. Por que eu preciso de todas as áreas para 

poder fazer cumprir as demandas ambientais. O meio ambiente não está na minha 

mão, é a manutenção que faz o meio ambiente, a mineração que faz o meio ambiente, 

né, a produção que faz o meio ambiente. Então eu tenho que garantir com que eles 

cumpram com as minhas orientações dentro do processo de cada um”. 

Para a respectiva função, destacam-se como competências técnicas os conhecimentos 

na área ambiental, ou seja, em legislação e procedimentos (ISO`s, NR´s, indicadores 

internos), conforme análise documental prévia; em processos (gestão de processos) e ciclo 

produtivo do cimento. Como habilidades, enumeram-se a visão sistêmica (entender as 

dinâmicas das áreas); resolução de problemas (achar soluções) e relacionamentos 

interpessoais (formar alianças, convergências). 

A seguir, seguem os relatos do entrevistado, os quais enumeram as competências 

comportamentais necessárias à sua função: 

G8: “E ser uma pessoa bem comunicativa também por que quando a gente entra 

numa sala para poder aplicar, ministrar algum tipo de treinamento, né, a gente 

precisa ter certeza que está tendo uma abordagem clara e que a mensagem está 

chegando ao público”. 
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G9: “Você tem que ter diálogo aberto, postura firme, mas não firme de: faz o que eu 

mando, pronto, acabou... Mas firme de manter a sua palavra, ensinar o que é correto, 

o que deve ser feito, quais os resultados devem ser atingidos, né de acordo com a 

realidade de cada um”. 

G10: “Tem que star sempre firme nas suas posições, né, na sua postura, por que vai 

ter sempre alguém querendo burlar o sistema de alguma forma, para poder entregar o 

serviço rápido”.  

G11: “Então a gente tem que ter um jogo de cintura”. 

De acordo com os relatos, evidenciam-se os comportamentos de comunicação, 

previamente mencionado como competência transversal; confiança (manter sua palavra), 

liderança (ensinar o que é correto, pelo exemplo), firmeza e jogo de cintura. 

4– Engajamento Comunitário: 

a) Comunidades: 

No geral, quando perguntado sobre conhecimentos específicos ou competências 

técnicas relacionadas à sua função de coordenação no Projeto de Engajamento Comunitário 

relacionado diretamente às Comunidades, o entrevistado mencionou a necessidade de se 

conhecer, de forma abrangente, a legislação aplicada: 

B4: “É, a gente tem que saber de todas as leis, no caso de poder aplicar em relação 

ao município, claro regras que eles pedem aqui também. Questões ambientais, 

questões do IBAMA, todas as leis, a fábrica já segue e tenta passar para eles também.  

Os dois relatos seguintes ressaltam a não necessidade de conhecimentos técnicos 

aprofundados para a relação com as comunidades: 

B5: “Só que assim, para atuar com eles, na verdade, hoje o que eu vejo em 

engajamento, lei também não é uma coisa que fala tão alto, nesse sentido. Por que a 

gente já segue as leis aqui e eles são pessoas de comunidade, mas basta mesmo  é o 

querer da gente mesmo”. 

B6: “Assim, não tem nada mais específico sobre conhecimento”. 

Contudo, o entrevistado ressalta a necessidade de se conhecer a fundo a comunidade 

com a qual a empresa se relaciona: 
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B7: “Falando assim bem simples, né, a 1ª coisa e você conhecer onde você está 

inserido, né, aquilo que eu estava te falado , que comunidade eu estou lidando?Qual é 

que está ao meu redor? Até simplesmente idade, o que que eles fazem, qual o meio de 

sobrevivência, que tipo de trabalho deles, ou seja, para você saber o que e como você 

vai trabalhar com eles, isso é uma das coisas principais do conhecimento para você 

trabalhar com eles”. 

No que tange às habilidades, destacam-se os relacionamentos interpessoais (lidar 

com pessoas) e a visão sistêmica (compreensão de causas e consequências do trabalho), 

explicitados abaixo: 

 B8:”Você percebeu que você tem uma habilidade para lidar com pessoas, para lidar 

com o ser humano em si, por que não é fácil, então eu não vejo assim, que tenha que 

outra questão mais formal, né. Eu acho que muito disso”. 

B9: “Você tem que ter aptidão, você tem que gostar, você tem que entender  o por que 

você está fazendo aquilo, o que aquilo vai levar, tanto na sua vida pessoal, quanto na 

vida de todo mundo aqui, que espera as vezes alguma coisa”. 

As competências comportamentais da função seguem descritas abaixo: 

B10: “Competências? Não sei se é uma competência, eu acho que você tem que ter 

uma aptidão, eu acho que tem que estar aberto também, nessas questões. Não adianta 

você ser dedicado, estar fazendo para cumprir tabela. Resumindo para mim é isso, 

assim, gostar do que faz, gostar de gente”. 

B11: “Tem que ser, porque as pessoas confiam, se você passa essa confiança para 

elas, elas vão confiar em você. E tudo vai fluir, trabalho em equipe e aí todas as 

outras coisas vem, agregando, né”. 

B12: “Ah, a gente tem que ser o exemplo em muitas coisas. É então é assim, tudo que 

a gente prega, tudo o que a gente vai falar, a gente tem que ser o exemplo”.  

B13: “Eu acho assim, que tem que ter muita empatia, sabe, pelo próximo, por todo 

mundo”. 

Ressaltam-se como comportamentos necessários a sociabilidade (estar aberto, gostar 



99 

 

de gente), confiança (ser confiável), liderança (ser o exemplo) e empatia. 

 

b) Encadeamento Produtivo: 

Para a função de coordenação do Encadeamento Produtivo, o entrevistado cita, como 

conhecimentos necessários, todos os processos de trabalho da fábrica e o ciclo produtivo 

do cimento, conforme trechos destacados abaixo: 

C5: “Você precisa conhecer processos da fábrica, enxergar o processo de onde essa 

empresa pode se enquadrar bem.Então tem que conhecer de tudo um pouco, né.Sim, 

um conhecimento da fábrica, né, eu estou falando de fábrica de cimento, né. Tem que 

ter conhecimento de fábrica. Sim, gerais da fábrica, né, mineração, fabricação, 

manutenção até a linha final do produto”. 

Como habilidades necessárias, o entrevistado destaca a visão sistêmica (entendimento 

das diversas funções da empresa); os relacionamentos interpessoais (lidar com gente) e a 

resolução de problemas (atender a necessidades), vide relatos abaixo: 

C6: “Você precisa passar por algumas funções dentro da empresa cimenteira mas de 

repente você não precisa atuar naquela função, mas ter o conhecimento, saber como 

que aquela pessoa faz desempenhando aquela função, entender como é a função 

dela”. 

C7: “Lidar com gente, estar com gente, conversar com gente, entender, ouvir mais do 

que falar, a verdade é essa, as pessoas querem mais ouvir e você poder falar uma 

palavra certa, que vem de encontro com o coração dela, a necessidade dela, né”.  

Por fim, os relatos a seguir apresentam as competências comportamentais 

sociabilidade (gostar de pessoas); dinamismo; escuta ativa (saber ouvir) e proatividade: 

C8: “Primeiro ele tem que gostar de pessoas; é a primeira coisa é isso”.  

C9: “Bem, eu acho que a pessoa assim, o dinamismo, né, em termos de competência, 

o cara tem que ser dinâmico, tem que ser, não ter muitos melindres, gostar da função, 

da atividade, da sua posição, mas eu acho que dentro da (nome da empresa),  a 

pessoa precisa ser muito dinâmica. Eu acho que é isso. É muito dinâmico. A (nome da 

empresa) é isso. Muito dinamismo”. 
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C10: “Eu vejo assim, é, a pessoa ao mesmo tempo que ela precisa saber ouvir muito 

bem, enxergar todo esse contexto, a pessoa precisa ter, eu não sei a palavra certa, se 

é essa , ela tem de ser proativa, tem que ser muito proativa porque você, eu acho 

assim, você vai concordar comigo, que trabalhar nessa área de sustentabilidade, 

projetos extra profissionais, por que você acaba sendo uma coisa voluntária. Então 

você precisa ser proativo né”.  

c) Projeto Redes: 

Em linhas gerais, no discurso do entrevistado, são apontadas as seguintes 

competências técnicas: gestão empresarial; gestão administrativo-financeira; projetos 

sociais e responsabilidade social. As habilidades apontadas são relacionamentos 

interpessoais e visão sistêmica (entendimento do negócio e de suas funções). Os relatos 

apresentam-se abaixo: 

D5: “Em administração de uma forma, tipo práticas administrativas e por que eu vou 

te dizer isso? Por que nós vamos pensar nelas como um comércio, uma confecção, que 

precisa vender para se manter. E se você não tiver uma experiência de como você vai 

gerir aquele negócio, infelizmente vais ser um dinheiro que não vai ter, que a empresa 

vai investir e vamos dizer assim, daqui há 1 ano, a (nome da empresa), vamos dizer 

assim, a (nome da empresa) parou de investir, o projeto vai acabar”.  

D6: “E como eu vou ajudá-las a fazer uma gestão lá, na empresa delas, por exemplo, 

elas estão com dificuldade de recebimento, que aqui a gente infelizmente tem a venda 

fiada, acho que nem existe isso mais fora daqui. Então eu tenho que saber sobre 

controle de caixa, sobre gestão, sobre gestão financeira, para eu poder ajudá-las. 

Então assim, acho que mais gestão, gestão mesmo, administração, como de uma 

empresa”.  

D7: “Por que lá é, é... participo de várias reuniões, inclusive até de auditorias com 

elas lá, mas a gente tem que saber sobre gestão. Então, sobre relacionamento pessoal, 

e ter conhecimento assim de informática, em administração, por que para eu poder 

ajudá-las, eu tenho que saber isso”.  

D8: “Conscientização também do que é projeto social, o que é responsabilidade 

social, a visão da empresa também. Se ela não tiver essa visão ampliada do que é um 
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negócio, ela também não consegue ajudar as meninas”. 

No que tange às competências comportamentais, descatam-se o dinamismo; a 

criatividade; empreendedorismo (ser visionário); persistência; perspicácia; dedicação; 

determinação e paciência, elencadas nos relatos:  

D9: “Eu acho que a gente tem que ser  muito dinâmico, muito criativa, é... tem que ter 

uma perspectiva de..., uma visão mesmo de, de, é... de futuro, de projetos, tem que ser 

visionária, eu diria que essa pessoa teria que ser  visionária, por que quando você 

chega em um projeto social, você nãp vê nada e a pessoa tem que ser muito 

persistente, perspicaz, por que ... acreditar muito no seu trabalho por que você chega 

não vê nada”.  

D10: “Então essa pessoa tem que ter, tem que ser muito dedicada, muito dedicada 

mesmo, por que o projeto requer essa dedicação”. 

D11: “Eu te falo que a gente tem que ter determinação. Muita determinação, muita 

paciência por que você está lidando com pessoas. Cada pessoa pensa de uma forma 

diferente”.  

O Quadro XII apresenta a Relação entre as principais atividades dos coordenadores 

entevistados e as competências técnicas e comportamentais levantadas pelos mesmos, em suas 

entrevistas: 
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Quadro XII: Competências organizacionais x Atividades x competências funcionais em gestão da sustentabilidade. 

Fonte: A autora (2017). 

 

Diante da análise de todas as entrevistas realizadas, no que concerne às competências 

funcionais em sustentabilidade, percebem-se aproximações e diferenciações em relação às 

diferentes funções de gestão relacionadas aos projetos de sustentabilidade desenvolvidos pela 

empresa.  

Entretanto, é possível identificar algumas competências transversais em gestão da 

sustentabilidade além das previamente enumeradas através de análise documental e análise da 

entrevista com o gerente geral da fábrica e mencionadas anteriormente.  

Observa-se que a competência relacionamentos interpessoais foi citada em todas as 

entrevistas como sendo importantes para o desempenho das respectivas funções. Além disso, 

as competências confiança; visão sistêmica e resolução de problemas foram citadas por 

mais de um entrevistado, sendo, portanto, comuns a mais de um perfil. 

Apresenta-se, a seguir a Matriz de Competências funcionais em gestão da 

sustentabilidade na empresa pesquisada, representada na Figura XIX. 
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Figura XIX: Matriz de competências funcionais em gestão da Sustentabilidade. 

Fonte: A autora (2017). 

 

 

4.4) Competências individuais em gestão da sustentabilidade 

A análise do presente indicador teve, como ponto de partida, a comparação dos 

escores dos respondentes por cada fator do Inventário NEO PI-R, seguida pela apresentação 

dos pontos importantes acerca da análise secundária de seus escores nas facetas de 

personalidade do inventário.  

Posteriormente, buscou-se fazer inferências relacionadas a perfis de personalidade e 

respectivas funções de gestão em sustentabilidade desempenhadas na organização, articulando 

também a descrição de atividades e competências funcionais levantadas pelos mesmos nas 

entrevistas. 

Escores considerados baixos ou altos correspondem à numeração abaixo ou acima de 

50, respectivamente. Escores próximos às extremidades da escala, ou seja, pontuações muito 

baixas (de 0 a 30) ou muito altas (70 a 100) caracterizam intensidade extrema do fator e/ou 

faceta e podem significar exageros ou até mesmo anormalidades, o que não pôde ser 

observado nos escores dos respondentes, tendo em vista o menor (31) e maior (69) escore de 

fatores observados dos respondentes. 
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Para efeitos de Relação entre os perfis de personalidade obtidos, as funções laborais 

dos respondentes e as competências funcionais levantadas, foi considerado apenas os fatores 

de personalidade do inventário, uma vez que as variações de escores das facetas reflitem 

nuances comprtamentais de pouca relavância comparativa. 

Para maiores detalhes acerca das respostas, disponibiliza-se no Anexo II, os escores 

gerais de fatores e facetas dos respondentes, em anexo ao presente trabalho. 

O Gráfico II apresenta os escores de cada fator por respondente, conforme sua função 

de coordenação desempenhada na empresa. Devido à complexidade da explicação exigida 

para descrever os dados indicados no gráfico, fator a fator, os resultados seguem detalhados 

nos itens que se seguem. 

 

Gráfico II: Escores dos respondentes por fator – NEO PI-R revisado 

Fonte: A autora (2017). 

1–  Neuroticismo 

O fator Neuroticismo refere-se à habilidade em lidar com o estresse, pressão e 

sentimentos negativos. Indivíduos com escore baixo tendem a ser mais estáveis 

emocionalmente, com maior propensão à suscetibilidade frente a eventos estressantes. 

No gráfico XX acima, observa-se que todos os indivíduos respondentes que ocupam as 

funções de coordenação de projetos da esfera social da sustentabilidade, Engajamento 

Comunitário, apresentam baixos escores do fator, enquanto os indivíduos das áreas de 
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Segurança, Ética e Conformidade e Ecoeficiência e Inovação apresentaram altos escores. 

A grosso modo, isto significa dizer que, no que concerne aos fatores, os indivíduos 

que coordenam as ações de sustentabilidade nas áreas de Segurança, Ética e Conformidade e 

Ecoeficiência e Inovação são menos tolerantes às situações diárias de estresse. 

Em relação às facetas de Neuroticismo, observa-se o mesmo padrão nos escores dos 

respondentes em Ansiedade e Raiva. Entretanto, o gestor da área de Engajamento 

Comunitário responsável pelo projeto Redes obteve escore muito baixo na faceta Raiva, 

indicando traço de personalidade relacionado à baixa agressividade. 

Observa-se discreta variação nos escores dos respondentes nas facetas Depressão, 

Embaraço, Impulsividade e Vulnerabilidade. Nessas ocorrências, destaca-se o baixo escore 

obtido na faceta Impulsividade, do gestor da área de Ética e Conformidade e ainda baixos 

escores na faceta Vulnerabilidade dos gestores das áreas de Ética e Conformidade e 

Ecoeficiência e Inovação.  

2– Extroversão 

Este fator remete à abertura social, alegria, disposição, bom humor e predisposição 

para ações empreendedoras. De acordo com o Gráfico II, percebe-se que os gestores 

responsáveis pelas áreas de Engajamento Comunitário e Ecoeficiência e Inovação possuem 

escores altos no referido fator, enquanto os gestores das áreas de Segurança e Ética e 

Conformidade apresentaram escores baixos. 

Observa-se que os gestores da área Social e da área de Ecoeficiência e Inovação são 

mais voltados para relacionamentos do que os gestores das áreas de Segurança e de Ética e 

Conformidade. 

Em relação às facetas, observa-se o mesmo padrão de escores obtidos em Acolhimento 

e Gregarismo. Dentre as variações mais relevantes, destaca-se que todos os respondentes 

apresentaram altos escores na faceta Atividade e apenas o gestor da área de Segurança 

apresentou baixo escore em Assertividade. 

3 – Abertura 

O fator Abertura correlaciona traços de personalidade com aspectos cognitivos 

relacionados à criatividade. A Abertura em questão é voltada para as experiências de vida, e 
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escores altos neste fator revelam uma propensão, pelos indivíduos a experimentarem maior 

sensibilidade estética, tendência a pouca tolerância a rotinas e manifestação de curiosidade 

intelectual. 

Denota-se no Gráfico II que os gestores da área de Engajamento Comunitário 

apresentam altos escores no fator, portanto apresentando tal abertura maior a experiências, 

enquanto que os gestores das demais áreas, obtiveram escores baixos, sendo mais propensos a 

rotinas e padrões e menos dispostos à variabilidade de experiências. 

Observou-se o mesmo padrão de escores somente na faceta Fantasia. Ademais, 

ressalta-se, como variação importante, os altos escores na faceta Ideias (curiosidade 

intelectual) apenas nos gestores que lidam com as comunidades e com o Encadeamento 

Produtivo. 

4– Amabilidade 

O fator Amabilidade está intimamente relacionado com a habilidade dos indivíduos 

para os relacionamentos interpessoais, não no que concerne à extroversão, mas especialmente 

em relação à empatia e complacência. 

De acordo com os escores refletidos no Gráfico II observa-se, mais uma vez, altos 

escores do fator dos gestores responsáveis pela área social, escore mediano dos gestores da 

área de Ética e Conformidade e Ecoeficiência e Inovação e baixo escore do gestor da área de 

Segurança. 

No que concerne às facetas do fator Amabilidade, destaca-se que apenas o gestor da 

área Ética e Conformidade obteve baixo escore em Confiança (confiar nos outros). Apenas o 

gestor da área de Segurança obteve escore baixo para a Franqueza (ser franco) e todos os 

gestores da área social apresentaram altos escores em Altruísmo. 

5– Conscienciosidade  

Este fator refere-se ao planejamento, organização e condução de tarefas. Pode ser 

relacionado também com o nível de comprometimento dos indivíduos com as mesmas e até 

mesmo à escrupulosidade. 

Todos os gestores obtiveram escores altos neste fator. Nas facetas, o mesmo padrão de 

escores foi observado em Senso de Dever e Autodisciplina.  
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Destacam-se, nas variações: o baixo escore em Competência (sentir-se capaz) do 

gestor da área de Encadeamento Produtivo; baixo escore em Ordem (organização, 

metodismo) do gestor da área de Ecoeficiência e Inovação e o baixo escore em Esforço por 

Realizações (altas asprirações) do gestor da área de Engajamento Comunitário – 

comunidades. 

Após análise do que foi explicitado no gráfico XX e, de acordo com a análise dos 

escores obtidos nos fatores pelos respondentes, pode-se observar que há uma relação direta 

entre os perfis de personalidade dos gestores e suas funções de gestão em sustentabilidade.  

Há uma grande proximidade nos traços de personalidade dos gestores que lidam com a 

gestão dos projetos sociais na empresa, ou seja, do Engajamento Comunitário, assim como 

também aproximam-se os perfis de personalidade dos gestores que atuam nas áreas de 

Segurança, Ética e Conformidade e Ecoeficiência e Inovação.   

Estabelecendo uma Relação entre a aproximação dos referidos perfis com as suas 

atividades na empresa, tais como mencionadas pelos mesmos nas entrevistas 

semiestruturadas, percebe-se que, no geral, os gestores da área social têm uma interface maior 

com o público externo à fábrica. Portanto, estão mais voltados para o estabelecimento de 

vínculos e relações, sendo o cerne de seus trabalhos, o desenvolvimento de pessoas. 

Os demais gestores, por sua vez, apesar de também precisarem lidar diretamente com 

pessoas no dia-a-dia, possuem como cerne de suas funções em sustentabilidade, o 

cumprimento de leis, normas e procedimentos aplicados às suas respectivas áreas.  

Portanto, dos dados analisados emergem dois perfis de personalidade em gestão em 

sustentabilidade: o primeiro, dos gestores com foco em pessoas e o segundo, dos gestores com 

foco em processos de trabalho. O Gráfico III demonstra as médias de escores de cada fator 

pelos perfis identificados. 
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Gráfico III: Perfis de personalidade em gestão da sustentabilidade 

Fonte: A autora (2017). 

O perfil de personalidade dos gestores em sustentabilidade com foco em pessoas 

apresenta baixo Neuroticismo e Extroverão, Abertura, Amabilidade e Conscienciosidade 

altos. No geral, são pessoas com bastante tolerância ao estresse, mais tolerantes e resilientes, 

com habilidades para relacionamentos interpessoais, empáticas, sociáveis, abertas a novas 

experiências e com bastante senso de planejamento e organização.  

Ainda no que tange a este perfil, observa-se a coerência entre suas características de 

personalidade, as atividades desempenhadas por eles e as competências comportamentais 

levantadas. Eles possuem baixo neuroticismo para lidarem com as pressões exercidas pela 

comunidade, sendo suas características de personalidade aderentes às competências 

comportamentais persistência, paciência e determinação. 

A alta Extroversão e a alta Amabilidade são igualmente importantes para a formação 

de vínculo com a comunidade e o fortalecimento das relações. Desta forma, os 

relacionamentos interpessoais, a empatia, a sociabilidade e a confiança são competências 

correlatas a essas características de personalidade. 

A alta Abertura permite a esses indivíduos, uma predisposição maior para mudanças, 

variações e novas demandas e rotinas de trabalho, o que se torna necessário nas atividades 

desempenhadas por, em especial quando se fala em revisão da “licença social” pela empresa 
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pesquisada, ou ainda quando se identificam novas empresas no encadeamento produtivo ou 

novas ONG´s para desenvolvimento econômico. Observa-se aderência entre as características 

de personalidade descritas acima e as competências empreendedorismo, dinamismo, 

perspicácia e resolução de problemas. 

No que concerne ao perfil de personalidade dos gestores com foco em processos 

evidenciam-se baixos escores em Extroversão, Amabilidade, Abertura, além de altos escores 

em Neuroticismo e Conscienciosidade.  

Eles constumam ser pessoas com menos tolerância ao estresse e pressão laborais, 

apresentando uma postura menos conformada e mais questionadora. Ademais, tendem a ser 

mais propensos à rotinas e repetições, sendo menos hábeis para diversificação de tarefas e 

menos abertos a novas experiências além de serem menos ligados a busca de sensações e 

emoções positivas, mais introspectivos e com grande senso de planejamento, organização e 

alta tendência a serem metódicos. 

Observa-se igualmente certa coerência entre o perfil destes gestores, com suas 

atividades desempenhadas e as competências elencadas por eles. 

O alto escore em Neuroticismo reflete menor conformidade, maior questionamento e 

menor tolerância ao estresse o que, em parte, se torna necessário em suas tarefas, 

essencialmente naquelas relacionadas ao cumprimento de leis, normas, regras e 

procedimentos. Este resultado parece coerente, pois em suas tarefas precisam verificar erros e 

acertos, questionar e cobrar os demais, no que tange aos indicadores de suas áreas. Ademais, 

correlacionam-se com as competências firmeza, assertividade e detalhismo. 

Os baixos escores em Extroversão e Amabilidade facilitam tais gestores nas suas 

tarefas, uma vez que eles precisam ter como foco os processos de trabalho, em detrimento das 

relações de trabalho. Também precisam saber dizer não, sem coação ou medo. Neste caso, as 

competências flexibilidade, jogo de cintura, foco, atenção e concentração possuem afinidade 

com as características de personalidade dos referidos gestores. 

Adicionalmente, o baixo escore em Abertura caracteriza tais gestores como mais 

propensos a rotinas, o que coincide com suas atividades, pois em todas as referidas áreas de 

atuação, seja em Segurança, Ética e Conformidade ou Ecoeficiência e Inovação, a grande 

maioria das tarefas é rotineira, exigindo um padrão de qualidade elevado, justificando perfis 
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mais metódicos, críticos, detalhistas e rigorosos. As competências liderança (ser exemplo), 

resolução de problemas, foco, detalhismo, concentração e atenção são competências 

correlatas.   

Por fim, o escore alto em Conscienciosidade, comuns aos dois perfis e evidenciados 

em todos os gestores que responderam ao inventário demonstram que os mesmos são pessoas 

com grande sendo de planejamento, organização e cumprimento de tarefas, denotando 

facilidade e propensão para a gestão de projetos.  

São, condizentes, portanto, com as tarefas de coordenação que desenvolvem à frente 

dos principais projetos de sustentabilidade desenvolvidos pela empresa pesquisada. Além 

disso, caracterizam-se como pessoas disciplinadas e com grande senso de dever, sendo estas 

características correlacionadas às competências Visão sistêmica e Disciplina. 
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5) CONCLUSÃO  

 

A pesquisa desenvolvida debruçou-se sobre quatro aspectos principais: aplicação da 

sustentabilidade no planejamento estratégico organizacional; competências organizacionais 

em sustentabilidade; competências funcionais em gestão da sustentabilidade e competências 

comportamentais dos gestores de sustentabilidade. 

Num primeiro momento, foi feita uma pesquisa bibliométrica cujo resultado 

demostrou, a priori, a multiplicidade de enfoques e abordagens diferentes acerca da 

sustentabilidade e, igualmente, acerca da gestão por competências. Entretanto, em relação ao 

primeiro tema, em se tratando de contextos organizacionais, o modelo do Triple Bottom Line 

é o mais aceito e utilizado. Já em relação às competências, a visão americana, baseada no 

CHA, prepondera. 

Ainda no que concerne à bibliometria realizada, ao se articular as duas temáticas 

supracitadas, observou-se o enfoque de pesquisas sobre as competências organizacionais em 

sustentabilidade, além da carência do desevolvimento de estudos sobre competências 

funcionais em sustentabilidade. Pouco foi investigado sobre as habilidades e comportamentos 

necessários para a gestão da sustentabilidade no contexto organizacional, tendo como plano 

de fundo a gestão por competências. 

Posteriormente, buscou-se identificar as competências necessárias à gestão da 

sustentabilidade na empresa pesquisada, através da análise aprofundada das percepções e 

discursos de seus gestores, relacionada à análise documental, observações de campo e à 

aplicação do Inventário NEO PI-R de personalidade.  

Com base no estudo de caso realizado, afirma-se, em primeiro lugar, que há uma forte 

relação entre teoria e prática em sustentabilidade, no contexto organizacional. Observou-se a 

aderência entre o modelo do Triple Bottom Line e sua aplicação na organização pesquisada, 

além das correlações entre suas dimensões também ocorrerem diretamente nas práticas da 

empresa. 

A pesquisa evidenciou, com base nos dados coletados na empresa pesquisada, o 

alinhamento da sustentabilidade à estratégia geral da organização, bem como o 

desmembramento daquela em competências organizacionais específicas e o desdobramento 
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em ações concretas, com metas e indicadores de desempenho definidos.  

Conforme as observações de campo realizadas durante as visitas, denota-se a carência 

de maior preocupação com pequenas ações sustentáveis, especialmente nos departamentos 

administrativos da empresa, embora reconhecendo que tais observações não correspondem ao 

descumprimento de normas ou leis ambientais.  Apenas infere-se que há, ainda,  

oportunidades para o desenvolvimento de ações sustentáveis na organização. 

De acordo com os relatos das entrevistas, especialmente no discurso do gerente geral 

da fábrica, denotou-se grande ênfase na competência organizacional Engajamento 

Comunitário, ou seja, nas relações entre organização e comunidade.  

Apesar do modelo de governança da empresa mencionar apenas os benefícios dos 

projetos para as comunidades, fica implícita que a obtenção e manutenção da “licença social” 

beneficia sobretudo a organização, que mediante este acordo, obtem sua “permissão” para 

operar pela comunidade do entorno. 

Em relação aos profissionais entrevistados, percebe-se evidentemente grande adesão 

dos mesmos à estratégia da organização e aos projetos de sustentabilidade que coordenam. 

Percebeu-se o comprometimento de todos com suas funções, além de se manifestarem 

positivamente a respeito das mesmas, isto é, gostam do que fazem. 

Em relação às competências funcionais em gestão da sustentabilidade, destaca-se, de 

acordo com os relatos dos entrevistados, grande suporte organizacional no oferecimento de 

capacitação e preparação desses profissionais para atuação com os projetos que coordenam. 

Além disso, foi mencionada também a importância da integração e articulação entre as 

diversas áreas e atividades que compõe a estratégia de sustentabilidade da organização. 

Apesar de não estarem habituados com a linguagem específica em gestão por 

competências, todos os entrevistados conseguiram responder claramente sobre 

conhecimentos, habilidades e comportamentos necessários às suas funções em gestão da 

sustentabilidade. No entanto, percebeu-se também uma maior ênfase no relato de 

comportamentos considerados importantes. 

No que concerne aos perfis de personalidade e comportamentos dos profissionais que 

ocupam as funções de coordenação dos projetos de sustentabilidade da organização, 

observou-se grande aderência com as tarefas desempenhadas e competências levantadas. Isto 
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significa que, especialmente em relação aos projetos sociais, nos quais os profissionais são 

convidados para assumirem esta gestão, a seleção dos referidos profissionais pelo gerente 

geral foi acertada, tendo em vista a aderência acima referida. 

De modo geral, neste estudo ficou claro que, em relação às competências 

organizacionais em sustentabilidade, de fato há a necessidade do desenvolvimento de ações 

nas três dimensões do tripé, ou seja, financeira, ambiental e social. Omissões ou falhas em 

qualquer uma dessas esferas influencia negativamente o resultado global da estratégica de 

sustentabilidade da organização. 

Ademais, diante do observado na organização pesquisada, tal desenvolvimento é 

complexo, não pode ser feito de forma isolada e requer constante revisão, integração e 

mobilização das diversas áreas organizacionais. 

No que se refere às competências funcionais necessárias à administração da 

sustentabilidade organizacional, denota-se a existência de competências transversais, comuns 

a todos os coordenadores dos projetos de sustentabilidade da empresa.  

Resumidamente, todos os gestores em sustentabilidade necessitam dominar o negócio, 

a estratégia da organização e legislação relacionada ao tema; entender sobre gestão de 

mudança,  desenvolverem suas habilidades em relacionamentos interpessoais, comunicação e 

disciplina, além de  ser igualmente necessário apresentarem comportamentos transparentes e 

persuasivos.  

Infere-se que, de fato, todas as competências acima elucidadas são cruciais à gestão da 

sustentabilidade no dia-a-dia da organização. Competências sobre o negócio, estratégia 

legislação auxiliam o gestor a compreender de que forma é possível aplicar a sustentabilidade 

na empresa; a gestão de mudanças contribui para que ele compreenda como se dá este 

processo e quais etapas se fazem necessárias e as demais competências contribuem para 

conquistar a adesão e o comprometimento das pessoas. 

As demais competências funcionais apresentadas correspondem às diferentes funções 

em sustentabilidade existentes na empresa, apesar de muitas serem comuns a mais de um 

perfil. 

Em relação às características de personalidade dos gestores entrevistados, observou-se 

nos escores de cada fator que existem afinidades de características, especialmente, entre os 
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gestores que ocupam as funções de gestão dos projetos da dimensão social da sustentabilidade 

e os gestores que ocupam as demais funções em sustentabilidade, sendo possível destacar dois 

perfis de personalidade afins. 

Articula-se ainda esta similaridade de fatores de personalidade ao cerne das atividades 

que tais gestores desempenham, ou seja, evidencia-se um perfil de personalidade relacionado 

às atividades com foco em pessoas e outro relacionado às atividades com foco em processos. 

Ambos denotam coerência, por parte da organização, na seleção dos referidos profissionais 

para as funções em sustentabilidade que desempenham.  

Finalmente, destaca-se que esta pesquisa, ao empregar metodologicamente um estudo 

de caso, não pretendeu fazer generalizações acerca das competências em gestão da 

sustentabilidade levantadas, apesar desta temática ser de extremamente relevante na 

atualidade. Recomenda-se, portanto, a realização de estudos mais aprofundados, de forma a 

buscar semelhanças e diferenças nas competências em gestão da sustentabilidade em mais 

organizações brasileiras.  
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ANEXO I 

 

Roteiro das entrevistas semiestruturadas 
 

 

Informações preliminares: Nome/ Idade/ Nível de Escolaridade/ Cargo/ Tempo de trabalho na 

empresa. 

 

1) Como você enxerga a relação entre a estratégia de sustentabilidade da empresa e seu 

plano estratégico macro? 

2) Como você enxerga a Relação entre o pilar de sustentabilidade em que você atua e a 

estratégia de sustentabilidade da empresa? 

3) Quais são suas principais atividades e responsabilidades relacionadas ao pilar de 

sustentabilidade em que você atua? 

4) Em sua opinião, como é desempenhar esse trabalho? 

5) Como você reconhece um desempenho competente nas funções referentes ao pilar de 

sustentabilidade em que você atua? 

6) Em linhas gerais, quais competências profissionais você considera como importantes 

para o desempenho das funções referentes ao pilar de sustentabilidade em que você 

atua? 

7) Quais conhecimentos você julga serem importantes para essa função? Por que? 

8) Quais habilidades você julga serem importantes para essa função? Por que? 

9) Quais comportamentos você julga serem importantes para essa função? Por que? 

10)  Algo a mais que queira destacar? 
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ANEXO II 

QUADROS COMPARATIVOS POR ESCORES DE RESPONDENTES – NEO-PI-R 

FATORES Engajamento Comunitário Segurança Ética e Conformidade 
Eficiência e 
Inovação 

Neuroticismo 31 45 31 61 53 53 

Extroversão 62 62 65 47 40 55 

Abertura 64 54 54 36 39 39 

Amabilidade 58 57 69 47 50 50 

Conscienciosidade 54 54 63 52 61 54 

FACETAS Engajamento Comunitário Segurança Ética e Conformidade 
Eficiência e 
Inovação 

NEUROTICISMO IND 1 IND 2 IND 3 IND 4 IND 5 IND 6 

Ansiedade 39 46 43 54 59 59 

Raiva 32 49 23 63 63 59 

Depressão 31 42 33 51 50 46 

Embaraço 38 53 42 58 49 49 

Impulsividade 40 44 36 63 44 65 

Vulnerabilidade 34 43 36 63 49 36 

FACETAS Engajamento Comunitário Segurança Ética e Conformidade 
Eficiência e 
Inovação 

EXTROVERSÃO IND 1 IND 2 IND 3 IND 4 IND 5 IND 6 

Acolhimento 67 53 64 40 31 46 

Gregarismo 53 64 64 45 41 45 

Assertividade 58 67 63 43 58 52 

Atividade 59 54 65 63 56 70 

Busca de sensações 56 56 38 41 41 49 

Emoções positivas 60 56 66 56 34 58 

FACETAS Engajamento Comunitário Segurança Ética e Conformidade 
Eficiência e 
Inovação 

ABERTURA IND 1 IND 2 IND 3 IND 4 IND 5 IND 6 

Fantasia 63 53 59 45 45 33 

Estética 54 46 39 39 41 29 

Sentimentos 61 59 54 44 49 51 

Ações variadas 67 57 59 33 49 59 

Ideias  58 54 45 35 35 45 

Valores 55 47 66 47 37 42 

FACETAS Engajamento Comunitário Segurança Ética e Conformidade 
Eficiência e 
Inovação 

AMABILIDADE IND 1 IND 2 IND 3 IND 4 IND 5 IND 6 

Confiança 60 58 64 58 41 52 

Franqueza 50 52 65 48 63 52 

Altruísmo 68 58 66 39 45 47 

Complacência 52 55 69 45 45 55 
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Modéstia 54 54 49 51 56 51 

Sensibilidade 46 48 59 46 51 43 

FACETAS Engajamento Comunitário Segurança Ética e Conformidade 
Eficiência e 
Inovação 

CONSCIENCIOSIDADE IND 1 IND 2 IND 3 IND 4 IND 5 IND 6 

Competência 63 49 63 52 55 58 

Ordem 51 53 61 59 61 43 

Senso de dever 57 52 64 55 59 57 

Esforço por 
realizações 46 53 55 63 53 67 

Autodisciplina 57 53 59 51 61 53 

Ponderação 46 58 56 35 58 44 

 


