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Resumo 

 

 

 

Esta pesquisa objetivou propor um modelo para avaliar a maturidade e educação para a sustentabilidade das 

organizações, percorrendo os estudos sobre temas que abordam a sustentabilidade nas organizações, Triple 

Botton Line, pensamento sistêmico, indicadores e sistemas de medição de desempenho, além de construir um 

sistema computacional que contempla este modelo utilizando técnicas de usabilidade. O estudo foi aplicado no 

setor de agronegócio da região do pampa do Rio Grande do Sul em organizações com características 

sustentáveis e em uma empresa referência em sustentabilidade no Brasil. A pesquisa foi definida como 

exploratória e descritiva, além da realização de um estudo multi-caso, foram utilizadas técnicas como 

questionários e entrevistas para identificação dos principais indicadores sustentáveis utilizados. Dos principais 

resultados encontrados destaca-se a importância da sustentabilidade e que sua utilização resulta em melhor 

desempenho financeiro, estímulo a inovação, a melhor gestão e o envolvimento dos stakeholders, porém sua 

utilização ainda é pequena sendo a dimensão financeira a mais utilizada, também foram identificados os 

indicadores sistêmicos utilizados nas empresas estudadas e a percepção que a quantidade de indicadores 

utilizados não tem relação com a sustentabilidade, ainda foi proposta a ferramenta MESO com métricas para 

avaliar a maturidade para a sustentabilidade e sugestões de ações de melhorias, além da criação do sistema 

computacional online com a utilização de uma metodologia que utiliza técnicas de usabilidade e os modelos 

mentais dos usuários o qual comprovou-se satisfatória em seu objetivo, que é facilitar a interação do usuário 

com o sistema além de estimular a aprendizagem, promovendo a melhora da educação para a sustentabilidade 

criando um ciclo virtuoso para a geração de uma base de conhecimento renovada e atualizada em prol da 

sustentabilidade organizacional.  

 

Palavras-chave: Indicadores, Maturidade, Sustentabilidade e Usabilidade. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

 

This study aimed to propose a model to evaluate the maturity and education for sustainability of organizations, 

covering studies on topics that address sustainability in organizations, Triple BottonLine, systemic thinking, 

indicators and performance measurement systems, are examples of these issues, as well construction of a 

computer system that complements this model using usability techniques. The study was applied in the 

agribusiness of the Rio Grande do Sul pampa region sector with sustainable features organizations in the 

service sector of the Colombian companies and a leading company in sustainability in Brazil. The research was 

defined as exploratory and descriptive, besides the realization of a multi- case study where we used several 

data collection techniques such as questionnaires and interviews to identify the main sustainable indicators 

used. The main results highlight the importance of sustainability and its use results in improved financial 

performance, encouraging innovation, improving the management and stakeholder engagement, but 

consolidation still lacks a systemic perception of TBL dimensions in the organization since it was observed 

that the financial dimension is frequently used. In contrast, systemic indicators used in the companies studied 

and the perception that the amount of the indicators is not related to sustainability have been identified. Has 

been nominated for MESO tool (Maturity and Education Organizational Sustainability) with metrics to 

evaluate the maturity to sustainability and suggestions for improvement actions and the creation of online 

computer system with the use of a methodology that uses usability techniques and mental models of users 

which proved to be satisfactory in its objective which is to facilitate user interaction with the system and 

stimulate learning, promoting improvement of education for sustainability creating a virtuous cycle to generate 

a renewed knowledge base and updated for the sake of organizational sustainability . 

  

Keywords: Indicators, Maturity, Sustainability and Usability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 01: Modelo Seis Sigma ............................................................................................ 29 
Figura 02: Modelo Total Quality Management ................................................................... 30 

Figura 03: As quatro perspectivas do Balanced Scorecard ................................................. 31 
Figura 04: Modelo de excelência de gestão (MEG) apresentando os Critérios e sua relação 

com os fundamentos ............................................................................................................ 34 
Figura 05: Pirâmide de informações .................................................................................... 36 
Figura 06. A sustentabilidade em suas dimensões ambientais, sociais e econômico-

financeiros ........................................................................................................................... 40 

Figura 07: Ciclo de aprendizagem vivencial ....................................................................... 47 
Figura 08: Modelo Hierárquico do Centro Lowell (LCSP) ................................................. 55 

Figura 09: Matriz para Alinhamento da Estratégia Sustentável (MAES) TBL x BSC ....... 57 
Figura 10: Ferramenta de análise de maturidade em sustentabilidade ................................ 59 
Figura 11: Fluxo de desenvolvimento de interface de usuário na metodologia                 

TD-MBUID ......................................................................................................................... 65 
Figura 12: Processo de modelagem TD-MBUID ................................................................ 66 
Figura 13: Plano de usabilidade inicial................................................................................ 67 

Figura 14: Imagem descritiva da aplicação da metodologia TD-MBUID. ......................... 68 
Figura 15: Fluxograma executivo da pesquisa .................................................................... 70 

Figura 16: Modelos de medição de desempenho utilizado pelas empresas entrevistadas... 76 
Figura 17: Indicadores e suas dimensões. ........................................................................... 77 
Figura 18: Análise da utilização dos indicadores nas empresas do agronegócio da região da 

campanha do Rio Grande do Sul. ...................................................................................... 799 

Figura 19: Análise da utilização dos indicadores nas empresas de serviço da Armênia, 

Colômbia. ............................................................................................................................ 82 
Figura 20: Modelo para Avaliar a Maturidade e Educação para a Sustentabilidade 

Organizacional (MESO). ................................................................................................... 845 

Figura 21: Correlacionamento MESO X TBL .................................................................... 86 
Figura 22: MESO e o Ciclo de Aprendizagem Vivencial. ................................................ 877 
Figura 23: Avaliação do uso de Indicadores por meio do  MESO. ..................................... 90 
Figura 24: Fatores da MESO e a Sustentabilidade ............................................................ 911 
Figura 25: Peso dos fatores da MESO. .................................. Erro! Indicador não definido. 

Figura 26: Exemplo de classificação de um Fator da MESO. ............................................. 92 
Figura 27: Exemplo de classificação da organização. ......................................................... 93 
Figura 28: Análise da maturidade para a sustentabilidade .................................................. 94 
Figura 29: Análise da maturidade para a sustentabilidade dos Stakeholders .................... 955 

Figura 30: Lógica para modelagem do negócio .................................................................. 97 
Figura 31: Mapa conceitual do modelo MESO primeira versão ......................................... 98 
Figura 32: Integrantes do SINFOCI realizando os modelos mentais .................................. 98 

Figura 33: Mapa conceitual testado pelo EMF .................................................................... 99 
Figura 34: Mapa conceitual definitivo do modelo MESO. ............................................... 100 

Figura 35: Modelos mentais dos usuários. ...................................................................... 1011 
Figura 36: Formulário gerado pelos usuários através dos modelos mentais ................... 1022 
Figura 37: Formulário final em papel com a semântica dos dados ................................. 1033 
Figura 38: Teste de questionário no Tobi Studio ............................................................ 1044 



 

Figura 39: usuário nos testes do formulário em papel ..................................................... 1055 

Figura 40: Mapas de calor gerado pelo Tobi Studio ....................................................... 1055 
Figura 41: Áreas de interesse demarcadas ....................................................................... 1066 

Figura 42: Tela inicial do sistema através dos modelos mentais dos usuários ................ 1077 
Figura 43: Tela inicial do sistema através dos modelos mentais dos usuários ................ 1077 
Figura 44: Tela principal do sistema ............................................................................... 1099 
Figura 45: Dados do entrevistado .................................................................................... 1099 
Figura 46: Exemplo de formulário de resposta ............................................................. 11010 

Figura 47: Dados da empresa ........................................................................................ 11010 
Figura 48: Sugestões do MESO ...................................................................................... 1111 
Figura 49: Modelo de relatório analítico ......................................................................... 1111 
Figura 50: Relatório analítico Stakeholders .................................................................... 1122 
Figura 51: Nível de maturidade sustentável das dimensões do MESO ........................... 1133 

Figura 52: Nível da maturidade sustentável da organização. .......................................... 1133 

Figura 53: Pontuação SUS por empresa. ......................................................................... 1144 
Figura 54: Nível de satisfação da interface do sistema ................................................... 1155 

Figura 55: Nível de maturidade Empresa Referência ...................................................... 1177 
Figura 56: Nível de maturidade Empresa A .................................................................... 1188 
Figura 57: Nível de maturidade Empresa B .................................................................... 1188 

Figura 58: Nível de maturidade Empresa C ........................ Erro! Indicador não definido.9 
Figura 59: Nível de maturidade Empresa D ........................ Erro! Indicador não definido.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE TABELAS  

 

 
Tabela 01: Relação de artigos nos Anais do ENEGEP de 2010 a 2012 .............................. 12 

Tabela 02: Relação de artigos nos Anais do SIMPEP de 2010 a 2012 ............................... 12 
Tabela 03: Busca de artigos referentes às ferramentas de medição de desempenho ........... 27 

Tabela 04: Análise dos trabalhos relacionados sobre sustentabilidade nas organizações ... 54 

Tabela 05: Tabela comparativa sobre os modelos de maturidade e sustentabilidade ......... 62 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LISTA DE QUADROS  

 

 

Quadro 01. Benefícios de ser uma empresa sustentável ...................................................... 19 

Quadro 02: Aspectos dos indicadores de desempenho da GRI. .......................................... 25 
Quadro 03: Indicadores para a sustentabilidade  ................................................................. 26 

Quadro 04: Modelos de indicadores de sustentabilidade. ................................................... 41 
Quadro 05: Quantidade de indicadores utilizados pelas empresas estudadas. .................... 78 
Quadro 06: Indicadores mais utilizados nas empresas do agronegócio da região da 

campanha do Rio Grande do Sul. .................................................................................... 8080 
Quadro 07: Indicadores não utilizados nas empresas de serviço da Armênia, Colômbia. .. 81 
Quadro 08: Quantidade de indicadores utilizados pelas empresas estudadas. .................. 822 
Quadro 09: Indicadores mais utilizados nas empresas de serviço da cidade de Armênia da 

Colômbia. ............................................................................................................................ 83 
Quadro 10: Fatores investigados no MESO. ....................................................................... 88 

Quadro 11: Exemplo de sugestões estratégicas do MESO .................................................. 96 
 
 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS  

 

 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

BOVESPA Bolsa de valores de São Paulo 

BSC Balanced Scorecard 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CNPQ Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CSUQ Computer System Usability Questionnaire 

DJSI Dow Jones Sustainability Index 

ENEGEP   Encontro Nacional de Engenharia de Produção 

FAPERGS 

PROSUP 

 

DEA 

SINFOCI 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul 

Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino 

Particulares 

Análise Envoltória de Dados 

Grupo de Investigação de Sistemas de Informação e Controle Industriais 

FDC Fundação Dom Cabral 

FNQ Fundação Nacional da Qualidade 

FPNQ Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade 

GC Gestão do Conhecimento 

GRI Global Reporting Initiative 

HFRG Human Factors Research Group 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ISE Índice de Sustentabilidade Empresarial 

ISEA Institute of Social and Ethical Accountability 

ISSO 
International Organization for Standardization  

LCSP Lowell Center for Sustainable Production  

MAES Matriz de Alinhamento Estratégico Sustentável 

MEG Modelo de Excelência em Gestão 

MESO Ferramenta para avaliar a maturidade e educação para a sustentabilidade 

nas organizações 

QUIS Questionnaire for user interaction Satisfaction 

RSE Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial 

http://www.iso.org/


 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SIMPEP Simpósio de Engenharia de Produção 

SQL Structured Query Language 

SUMI Software Usability Measurement Inventory 

SUS System Usability Scale 

TBL Triple Botton Line 

TDMBUID Task & Data – Model Based User Interface Development 

TI Tecnologia da Informação 

TQM Total Quality Management 

UML Unified Modeling Language 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 10 
1.1 Objetivo Geral ............................................................................................................... 14 

1.2 Objetivos Específicos .................................................................................................... 14 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ................................................................................... 15 
2.1 Sustentabilidade nas organizações................................................................................. 16 
2.2 Planejamento estratégico ............................................................................................... 19 
2.3 Pensamento sistêmico .................................................................................................... 21 
2.3.1 Indicadores sistêmicos ................................................................................................ 23 

2.4 Sistemas de Medição de Desempenho .......................................................................... 26 
2.4.1  DEA - Análise Envoltória De Dados ......................................................................... 28 
2.4.2 Seis Sigma .................................................................................................................. 28 

2.4.3 Total Quality Management (TQM) ............................................................................ 29 
2.4.4 Balanced Scorecard (BSC) ......................................................................................... 30 
2.4.5 Modelo de excelência da gestão – MEG .................................................................... 32 
2.4.6 Indicadores de desempenho ........................................................................................ 35 

2.5 Triple bottom line – TBL .............................................................................................. 39 

2.5.2 Educação para a Sustentabilidade............................................................................... 46 
2.6. Trabalhos relacionados ................................................................................................. 48 
2.6.1 Sustentabilidade nas organizações.............................................................................. 48 

2.6.2 Ferramentas para analisar maturidade da sustentabilidade nas organizações ............ 54 
2.7 Usabilidade .................................................................................................................... 63 

2.7.1 Descrição da metodologia Task & Data – Model Based User Interface Development 

(TD-MBUID) – Orozco (2010) ........................................................................................... 64 
3 METODOLOGIA ............................................................................................................. 68 

3.1 Procedimentos metodológicos ....................................................................................... 69 

4 RESULTADOS ................................................................................................................ 75 
4.1 Diagnóstico da situação atual do uso de indicadores .................................................... 75 
4.2 Proposta de ferramenta para avaliar a maturidade e educação para a sustentabilidade 

nas organizações – MESO ................................................................................................... 84 
4.3 Metodologia aplicada para o desenvolvimento do sistema computacional MESO....... 97 
4.4 Ambiente de desenvolvimento do modelo computacional para a proposta de ferramenta 

para avaliar a maturidade e educação para a sustentabilidade nas organizações. ............. 108 
4.5 Validação do modelo MESO ..................................................................................... 1133 

5 CONCLUSÃO ............................................................................................................ 12020 
REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 1223 
ANEXOS ......................................................................................................................... 1323 

APÊNDICES .......................................................................Erro! Indicador não definido.6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Quando surgiram os primeiros indicadores no início do século XX, com as grandes 

organizações como FORD, GM, entre outras, eles eram baseados no acompanhamento dos 

resultados financeiros das divisões das organizações (LACERDA, 2006). Isso permanece 

até hoje e reflete que a cultura organizacional está enraizada desde a criação dos primeiros 

indicadores na dimensão financeira, o que leva as dimensões social e ambiental para um 

segundo plano.  

 Em geral as organizações continuam com o pensamento mecanicista onde as ações são 

baseadas em partes de um sistema e não no pensamento sistêmico onde a empresa é vista 

como um todo. (NOREEN, SMITCH e MACHEY, 1996; ANDRADE et al., 2006). 

 Segundo Goldratt (1991), o mundo dos ganhos propõe uma análise sistêmica da 

organização e esta análise os motiva a gerar indicadores sistêmicos que buscam o 

entendimento do todo, partindo dessa ideia o pensamento sistêmico gera reflexão e indica 

caminhos para fomentar uma transformação sustentável orientada à estratégia. Lacerda 

(2006) relata que indicadores sistêmicos fornecem feedback e são a base para o processo 

decisório dos gestores para uma gestão estratégica. 

 Conforme Klumpp et al. (2001) e Lacerda (2006) são atributos do pensamento 

sistêmico e constituem ferramente de aprendizagem a distinção de indicadores estratégicos 

de indicadores que são apenas medidas de eficiência tática e operacional, assim como 

identificar as relações entre as diversas variáveis que informam o desempenho empresarial. 

Sob o ponto de vista da sustentabilidade organizacional o uso de indicadores pode 

apontar para o equilíbrio institucional gerando em médio e longo prazo benefícios às futuras 

gerações e às partes interessadas. Mas alcançar este equilíbrio não é tarefa fácil e requer 

ações. Dentre elas observa-se a necessidade do uso de ferramentas computacionais. 

 Com um olhar atualizado percebe-se a deficiência em sistemas computacionais que 

auxiliem e facilitem esta visualização do todo e que realmente estejam preocupados em 

auxiliar as organizações a medir seus custos, seus processos e sua sustentabilidade. 

Algumas perguntas surgem com a necessidade de serem respondidas. Sustentabilidade 

é um termo em evidência no mundo empresarial, mas isso realmente acontece nas 

organizações?  

Será que a TBL (Triple Botton Line) está sendo aplicada de maneira correta?  

Assim a pergunta de pesquisa é a seguinte: Será que a partir do estudo sobre 

indicadores e da maturidade organizacional para sustentabilidade é possível criar um modelo 
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para avaliar a maturidade e educação para a sustentabilidade nas pequenas e médias 

empresas e desenvolver um sistema computacional para a contribuição da aprendizagem 

para a sustentabilidade de uma organização? 

Este estudo está vinculado à linha de pesquisa em Monitoramento, Simulação e 

Otimização de Sistemas e Processos, do Programa de Pós-graduação (Mestrado) em 

Sistemas e Processos Industriais da Universidade de Santa Cruz do Sul, e vem sendo 

desenvolvido junto ao grupo em Sistemas e Processos Industriais do CNPq. Além disto, este 

projeto de pesquisa integra um projeto maior, denominado O uso da gestão por processos 

baseada em uma abordagem sistêmica no gerenciamento das organizações – fase dois, o qual 

conta com recursos externos para apoio a diversos tipos de bolsas.  

Com relação a sua relevância e considerando a Missão da FNQ (Fundação Nacional 

da Qualidade) que é de Estimular e apoiar as organizações para o desenvolvimento e 

evolução de sua gestão, por meio da disseminação dos Fundamentos e Critérios de 

Excelência, para que se tornem sustentáveis, cooperativas e gerem valor para a sociedade; 

entende-se que a existência de um sistema computacional que promova um modelo de gestão 

sustentável nas organizações vem ao encontro das aspirações da FNQ.  

Ao longo desta pesquisa, o principal foco de trabalho será o desenvolvimento de 

um modelo para a medicação de maturidade e educação para a sustentabilidade de uma 

organização, reduzindo escalas na busca da sustentabilidade organizacional e após será 

criado um sistema computacional que facilite a utilização do modelo criado, contribuindo 

para a aprendizagem sobre o tema em questão. 

Referente à relevância acadêmica, o tema justifica-se pela carência de artigos na área 

principalmente do foco deste trabalho que são os modelos de maturidade e sustentabilidade 

organizacional. Esta constatação é observada nos trabalhos relacionados descritos na seção 

da fundamentação teórica. Inicialmente foi também realizada uma busca utilizando as 

seguintes palavras-chave “Indicadores”, “Medição de desempenho” e “Indicadores 

sistêmicos“ nos Anais do Encontro Nacional de Engenharia de Produção – ENEGEP de 2010 

a 2012 e nos Anais do Simpósio de Engenharia de Produção - SIMPEP de 2010 a 2012, 

foram encontrados 366 artigos que representam 6,70% do total de artigos deste período e 

nenhum destes relacionado ao tema “indicadores sistêmicos“ e apenas 19 artigos sobre 

“Medição de desempenho”. As Tabelas 01 e 02 relacionam os anos aos números de artigos 

encontrados.  
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Tabela 01: Relação de artigos nos Anais do ENEGEP de 2010 a 2012 

 

Ano 
Total de 

artigos 

Artigos sobre 

Indicadores 

Artigos sobre 

Medição de 

Desempenho 

Artigos sobre 

Indicadores 

Sistêmicos 

2010 1370 118 0 0 

2011 974 90 0 0 

2012 917 96 12 0 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de consulta no site http://www.abepro.org.br/publicacoes/, acesso em 18 

ago. 2013.  

 

Tabela 02: Relação de artigos nos Anais do SIMPEP de 2010 a 2012 

 

Ano 
Total de 

artigos 

Artigos sobre 

Indicadores 

Artigos sobre 

Medição de 

Desempenho 

Artigos sobre 

Indicadores 

Sistêmicos 

2010 728 12 3 0 

2011 692 14 0 0 

2012 778 17 4 0 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de consulta no site http:// http://www.simpep.feb.unesp.br/anais.php/, 

acesso em 18 ago. 2013.  

 

 

Em relação à abordagem do tema no âmbito internacional, foi realizada uma pesquisa 

no banco de dados Emerald que contempla 290 publicações de revistas científicas entre as 

quais inclui-se 93 presentes entre as 100 melhores segundo o Financial Time (EMERALD, 

2013). A busca foi feita em uma base de 170.000 artigos, pelo critério “full text” com as 

seguintes palavras chave: 

Indicators: 6.118 artigos. 

Performance Measurement:  8.126 artigos.  

Systemics Indicators: 05 artigos.  

Observa-se que em bases de dados internacionais o tema “Medição de desempenho” e 

“Indicadores” são temas com um número significativo de artigos, porém “Indicadores 

sistêmicos” existem somente 5 artigos sobre o assunto, os quais foram estudados e não 

possuem relação com a pesquisa proposta. 

Também foi realizada uma pesquisa no portal de periódicos da capes nos últimos 5 

anos onde foram encontrados: 

Indicadores: 7.056 artigos 

Medição de Desempenho: 26 artigos 

Indicadores Sistêmicos: 03 artigos 

Neste contexto percebe-se de uma forma geral que o termo indicador é muito utilizado, 

porém quando o assunto são indicadores sistêmicos praticamente inexiste estudos referentes 
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a esta área específica. Do ponto de vista empresarial estudos sobre sustentabilidade são 

cruciais para a permanência das organizações no mercado atual.  

O foco de estudo Segundo o SEBRAE (2013) as micro e pequenas empresas são 

responsáveis por 75,7% dos empregos gerados no país, tendo em vista esse grande número 

de empregos a importância das micro e pequenas empresas é evidente.  

Pode-se dizer que os resultados da economia brasileira estão ligados diretamente a esta 

classe de organizações, portanto este estudo justifica-se, pois tem a intenção de contribuir 

para a sustentabilidade organizacional e estimular a aprendizagem e mudança através da 

criação do modelo MESO e do desenvolvimento de um sistema computacional.   

 Observa-se também a necessidade das organizações de utilizarem ferramentas 

computacionais. Assim, entende-se que este sistema tenha que ser de fácil utilização e que 

situe a maturidade da sustentabilidade da organização e norteie as melhorias a serem postas 

em prática para atingir a excelência da gestão, além de promover o aprendizado e ser indutor 

de mudanças significativas na busca por caminhos mais sustentáveis. 

Sustentabilidade é um termo em evidência no mundo empresarial, mas isso realmente 

acontece nas organizações?  

Baseada na métrica dos três pilares (Triple Bottom Line - TBL) que busca estabelecer 

que uma organização consiga ser: economicamente viável, socialmente justa e 

ambientalmente responsável, as organizações procuram e devem utilizar este conceito para 

o seu desenvolvimento global. Ainda segundo a Fundação Dom Cabral -  FDC (2013) esta 

metodologia afirma que a sociedade depende da economia e a economia depende do 

ecossistema global. Desta forma, a teoria foca que o sucesso empresarial não deveria 

abranger somente aspectos financeiros, mas, também, sociais e ambientais. 

Mas, será que a TBL está sendo aplicada de maneira correta?  

  A relevância do tema abordado está na necessidade cada vez maior, que as 

organizações têm em demonstrar atitudes responsáveis quanto aos impactos que suas 

operações causam na sociedade e no meio ambiente. Neste contexto este estudo buscou 

promover a sustentabilidade nas empresas e induzir a utilização de indicadores sistêmicos 

que comtemplem a organização como um todo. 

 De nada adianta uma organização ter um faturamento alto se não dá importância para 

os impactos que suas ações ocasionam no meio ambiente e não pensa em um cuidado com 

o âmbito social na região onde está inserida. Sendo assim, os objetivos da pesquisa foram 

divididos em duas fases. A primeira fase tem foco na elaboração de um modelo de avaliar a 

maturidade e educação para a sustentabilidade de uma organização, e a segunda fase na 
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modelagem do sistema computacional e validação deste modelo. Sendo assim os objetivos 

foram os seguintes: 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

 Desenvolver um sistema computacional para a avaliação da maturidade e educação 

para a sustentabilidade nas organizações, sugerindo ações de melhoria e agindo como um 

indutor de mudanças. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

Para o desenvolvimento do modelo de avaliar a maturidade e educação para a 

sustentabilidade organizacional:  

 

- Estudar os conceitos e teorias sobre sistema de medição de desempenho, pensamento 

sistêmico e sustentabilidade a fim de indicar os fatos e evidências que demonstrem a 

importância da sustentabilidade para as organizações. 

- Estudar trabalhos relacionados sobre sustentabilidade nas organizações e modelos de 

maturidade. 

- Identificar os principais indicadores existentes econômicos, sociais e ambientais a 

fim de verificar se seguem o pensamento sistêmico. 

- Propor métricas para a medição da maturidade da sustentabilidade nas organizações 

com ênfase no pensamento sistêmico. 

 

Para a criação e validação de um sistema computacional que avalie a maturidade e 

educação para a sustentabilidade nas organizações: 

 

- Levantar os requisitos funcionais, definir as regras do software, fazer a modelagem 

do sistema. 

- Aplicar uma metodologia voltada à usabilidade do sistema. 

- Utilizar a linguagem de programação PHP e o banco de dados MYSQL. 

- Implementar o sistema computacional para a avaliação da maturidade e educação 

para a sustentabilidade nas organizações. 

- Aplicar o software em fase de testes e realizar o refinamento e depuração de erros do 

sistema. 
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 O texto está organizado em capítulos que buscam atender os objetivos propostos.  O 

capítulo 1 apresentou-se a introdução, já o capítulo 2 aborda a fundamentação teórica para o 

desenvolvimento do trabalho, incluindo a sustentabilidade nas organizações, planejamento 

estratégico, pensamento sistêmico, modelos de medição de desempenho, Triple Botton Line 

(TBL) e trabalhos relacionados nas áreas de sustentabilidade e maturidade. 

 O capítulo 3 apresenta a metodologia empregada no desenvolvimento do trabalho.No 

capítulo 4 são apresentados os resultados e as discussões, abordando o modelo para avaliação 

da maturidade e educação para a sustentabilidade organizacional e a criação do sistema 

computacional, bem como todos os resultados da pesquisa. Ao final o capítulo 5 apresenta 

as conclusões finais da pesquisa, sugestões e recomendações para trabalhos futuros. 

A seguir apresentam-se os estudos teóricos que foram realizados e que embasam esta 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Para o desenvolvimento desta dissertação utilizou-se uma revisão de literatura dividida 

em sete tópicos principais. O primeiro tópico trata da sustentabilidade nas organizações e 
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sua importância, no segundo será apresentado o planejamento estratégico como uma 

definição do caminho que organização irá percorrer para atingir seus objetivos, logo após no 

terceiro tópico o pensamento sistêmico será descrito e apresentado os indicadores sistêmicos 

e seus conceitos. No quarto tópico conceituou-se o que é Sistema de Medição de 

Desempenho e foram descritos os principais modelos de avaliação de desempenho 

utilizados, além da apresentação do que são indicadores de desempenho. Já no quinto tópico 

o Triple Botton Line – TBL foi apresentado juntamente com os modelos existentes de 

indicadores sustentáveis, já no tópico seguinte, o sexto, foram apresentados alguns trabalhos 

relacionados nas áreas de sustentabilidade e maturidade nas organizações e por último a 

conceitos sobre usabilidade em sistemas foram apresentados. 

 

2.1 Sustentabilidade nas organizações 

 

Sustentabilidade pode ser definida como uma abordagem de negócio que considera de 

forma equilibrada e holística os aspectos econômicos, sociais e ambientais gerando em longo 

prazo benefícios a gerações futuras e as partes interessadas, “stakeholders”, afirmam Lange, 

Busch and Delgado-Ceballos (2012). Estes mesmos autores, o GRI - Global Reporting 

Initiative (2014) e Campos et. al. (2013) complementam informando que desde que o termo 

sustentabilidade surgiu no mundo dos negócios, um crescente número de empresas 

perceberam a importância da sustentabilidade para alavancar seus negócios. Segundo 

Almeida (2002) uma empresa para ser sustentável e competitiva atualmente deve buscar em 

todas suas ações e decisões a eco eficiência, produzir mais e melhor com menos poluição e 

menos uso de recursos naturais, além de ser socialmente responsável. Ignorar essa realidade 

custará sua existência mais cedo ou mais tarde. Corroborando Tachizawa (2009) em seu 

estudo com 458 empresas brasileiras listadas como maiores e melhores empresas na revista 

exame 2008, afirma que o consumo de insumos produtivos por parte das empresas estaria 

ocorrendo numa velocidade maior que a capacidade de reposição, o que significa que a 

continuidade das organizações no longo prazo está em risco.  

Sustentabilidade parte também do diálogo, ouvir as pessoas é fator chave e primordial 

para que a organização consiga implantar esta nova política necessária a sua sobrevivência. 

Almeida (2002) fala que deve-se levar em consideração as opiniões e expectativas dos 

stakeholders, ou seja, instituições, indivíduos, empregados e suas famílias, consumidores, 

fornecedores, comunidades e outras empresas que com ela interagem. Ainda pode-se dizer 

que sustentabilidade, portanto, é colaboração e é evoluir perante a si mesmo, e evoluir não 
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seria inovar? Conforme Nidumolu, Prahalad and Rangaswami (2009), Wals e Schwarzin 

(2012), Silveira (2013) e Gregori (2012) a busca da sustentabilidade deve gerar 

indiscutivelmente inovações organizacionais, as empresas precisam reformular produtos, 

tecnologias, processos e muitas vezes modelos de negócios que transformam o cenário 

competitivo. Almeida (2002) complementa dizendo que cabe às empresas de qualquer porte 

descobrir novas formas de produzir bens e serviços que gerem mais qualidade de vida com 

menor quantidade de recursos naturais. 

A sustentabilidade organizacional segundo Araújo et al. (2006) são as ações que as 

organizações realizam visando à promoção de programas sociais e à redução dos impactos 

ambientais e se mantendo economicamente viável no mercado. O mesmo autor afirma que 

uma organização ecologicamente sustentável está agindo de forma socialmente responsável 

atendendo o interesse dos stakeholders que afetam ou são afetados por suas atividades. 

Nidumolu, Prahalad and Rangaswami (2009), Lange, Busch and Delgado-Ceballos (2012) e 

Tachizawa (2009) complementam e afirmam que a busca pela sustentabilidade não precisa 

e nem é financeiramente inviável como muitos empresários e organizações julgam ser, 

pensar e agir sustentavelmente pode reduzir custos e aumentar as receitas, sendo a base para 

inovações, percebemos assim sustentabilidade como um diferencial competitivo para as 

organizações, proporcionando uma maior eficiência e ganhos de desempenho através da 

inovação. Ainda Lameira et. al.(2013) em seus estudos com 205 empresas abertas brasileiras 

demonstra em seus resultados que foi possível estabelecer que organizações que possuem 

condutas sustentáveis têm melhores desempenhos financeiros e menores riscos, portanto foi 

possível concluir que a maior sustentabilidade caminha junto com a melhor gestão, 

afirmando que sustentabilidade tem valor para as organizações. 

Também Noguti et. al. (2008) comprova que a empresa Natura é uma empresa que 

se preocupa com o desenvolvimento sustentável e com a responsabilidade social e que a 

organização consegue aplicar plenamente os conceitos sustentáveis equilibrando os ganhos 

financeiros com a amenização de impactos ambientais, reduzindo seus resíduos e procurando 

reciclar seus produtos, além de diversos projetos sociais, os mesmos autores demonstram 

relatórios da GRI – Global Reporting Initiative que permite apresentar para o mercado e para 

as partes interessadas as performances econômica, ambiental e social, que a Natura, apesar 

de aplicar politicas sustentáveis, é líder de mercado e seu faturamento vem aumentando a 

cada ano.  

Nessa linha Wals e Schwarzin (2012) afirmam que a sustentabilidade parte das pessoas 

envolvidas na organização e que é grande a importância da aprendizagem nos conceitos que 
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envolvem a sustentabilidade e que é imprescindível educação dos colaboradores e para 

corroborar Oliveira et. al. (2012) em seus estudos demonstram cinco princípios necessários 

para que ocorra uma melhor implantação da sustentabilidade nas organizações. 

 Incentivar iniciativa voluntária dos profissionais da organização;  

 Inclusão de profissionais motivados para a sustentabilidade e sua participação no 

planejamento estratégico;  

 Desenvolvimento e implantação de indicadores estratégicos, táticos e operacionais 

(nos âmbitos social, econômico e ambiental);  

 Estabelecer processo interno de participação dos diversos níveis hierárquicos na 

formulação dos objetivos e metas estratégicos vinculados à sustentabilidade 

organizacional;  

 Estabelecer vínculo entre o plano de desenvolvimento de carreira ao engajamento 

dos profissionais à sustentabilidade organizacional. 

Porém percebe-se que o elo mais fraco desse desenvolvimento sustentável é a 

dimensão social, e que torna-se necessário uma maior interação entre o “ambiental” e o 

“social” principalmente quando o trata de suas bases teórica e analítica (Lehtonen, 2004). 

Indo além Gregori (2012) em seu estudo com 50 empresas do estado do Rio Grande do Sul 

que possuíam relatórios sustentáveis e que divulgavam práticas sustentáveis conclui que a 

variável econômica tem um peso muito mais forte para as organizações tomarem decisões. 

Para que ocorra essa sustentabilidade nas organizações é necessário que todos os elos 

estejam bem, o financeiro para estar bem necessita que o social e o ambiental também 

estejam. Corroborando com Lehtonen (2004), Careon e Silva (2010) realizaram um estudo 

com 32 micro e pequenas empresas da cidade de São Paulo – SP, onde constataram a 

dificuldade em implantar os conceitos da sustentabilidade e que é principalmente no elo 

social o maior problema e o principal motivo foi o desconhecimento por parte dos 

colaboradores de conceitos de sustentabilidade, além da falta de interesse e da percepção 

que é trabalho desnecessário, pois não impactará no resultado financeiro da organização, o 

que demonstra a necessidade de educação de todos os stakeholders, quando da implantação 

dessa metodologia. 

O Quadro 01 North (1992) demonstra as vantagens de inserir práticas sustentáveis 

no ambiente empresarial. 
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Quadro 01. Benefícios de ser uma empresa sustentável 

 

Fonte: North, K. (1992).  

 

Como se percebe no Quadro 01 a implantação de uma metodologia sustentável traz 

significantes ganhos as organizações tanto em nível de gerenciamento como econômicos, 

além de demonstrar que para o sucesso das empresas do futuro é necessário esse pensamento 

atualizado e inovador em utilizar sim a sustentabilidade como diferencial competitivo, 

colhendo seus benefícios e vantagens. Para entendermos melhor essa questão da 

sustentabilidade precisamos explicar melhor estes três elos: ambiental, financeiro e social e 

seu inter-relacionamento. 

 

2.2 Planejamento estratégico 

 

 O planejamento estratégico surgiu com os grandes exércitos e a necessidade militar e 

das organizações de se adaptarem às mudanças de cenários, buscando assim responder às 

necessidades do mercado, dando condições a um maior desenvolvimento no meio ambiente 

onde atuam, e proporcionando a sua sobrevivência (RODRIGUES, et al. 2011). 

 Planejamento estratégico é um processo dinâmico de escolha dos caminhos que a 

organização deverá trilhar. Definido através da análise do seu ambiente em consonância com 

a sua razão de existir e serve para prospectar o futuro que a organização deseja alcançar. 

Kaplan e Norton (1997) dizem: “O sucesso da organização não é alcançado por meio de uma 
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brilhante estratégia. É alcançado por meio de uma execução brilhante da estratégia”. Na 

verdade, a execução é mais importante do que a estratégia em si. 

 Segundo Kaplan e Norton (1992), criadores da metodologia de medição e avaliação 

do desempenho conhecida como BSC (Balanced Scorecard), 90 % das organizações não 

implementam seus planos estratégicos, ainda conforme SEBRAE (2013) a falta de 

planejamento nas empresas é o principal motivo para o fechamento no primeiro ano de vida 

da organização, ou seja, a criação de um planejamento que aponte caminhos e direções a 

serem seguidas é de extrema importância para a sobrevivência da mesma e estas formulações 

de estratégias de uma forma planejada, organizada, controlada e disciplinada permite um 

aumento da competitividade no curto, médio e principalmente no longo prazo, além de 

contribuir para  que colaboradores participem de uma forma mais efetiva neste processo. 

Provinda da globalização, a configuração empresarial da atualidade encontra-se cada 

vez mais acirrada e turbulenta, tornando indispensável a busca por melhorias por parte das 

empresas e um desafio para assegurar a continuidade dos negócios (GIANISELLA; SOUZA 

e ALMEIDA, 2008).  Este contexto faz com que a empresa passe a utilizar estratégias 

competitivas, ao ponto que, questões internas como produtividade, custos, o ambiente 

externo e sua evolução almejada sejam considerados.    

Deste modo, estratégias competitivas estão sendo implantadas em busca da excelência 

operacional na gestão da organização, visando destaque no cenário competidor. Sustentado 

pela estratégia competitiva e ponto de partida da administração estratégica, o planejamento 

estratégico das organizações visa identificar e trabalhar as oportunidades e ameaças do 

mercado globalizado. (PORTER, 1986; MINTZBERG, 1994; ALMEIDA, 2001). 

Segundo Oliveira (2004), uma das formas de análise estratégica é a utilização da matriz 

SWOT, que se baseia no estudo do ambiente interno e externo da organização ou do setor. 

É o momento de analisar de forma fidedigna no ambiente interno (forças e fraquezas) e no 

ambiente externo (oportunidades e ameaças). Logo, pelos destaques das letras pode ser 

referenciada na língua portuguesa como análise ou matriz FOFA.  

A análise do ambiente interno da organização é o primeiro passo prático do processo 

de planejamento estratégico. Nessa fase, participam funcionários dos diferentes níveis, desde 

o nível operacional até o gerencial, os quais são agrupados em turmas, que poderão participar 

de oficinas, como por exemplo workshops. Caracteriza-se pela identificação e análise dos 

pontos fracos e fortes da organização. (RODRIGUES, et al. 2011) 

No contexto do ambiente externo geral ou macro ambiente, que afeta a todas as 

organizações, analisa-se a realidade em três dimensões: internacional, nacional e regional, 
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inclusive local. No contexto específico ou operacional, que se relaciona mais de perto com 

a organização, por estar próximo de seu espaço organizacional ou geográfico de atuação, 

considera-se o relacionamento da organização com os seus stakeholders: usuários dos seus 

serviços, funcionários, fornecedores, etc. (RODRIGUES et al, 2011) 

Conforme vimos que o cenário atual é de crescente preocupação com a 

sustentabilidade nas organizações, percebemos que o planejamento estratégico é peça 

fundamental para que esse conceito seja planejado e aplicado de forma correta nas empresas, 

Noguti et. al. (2008) comenta em sua pesquisa sobre a Natura que aumenta a preocupação 

das organizações sobre os efeitos de seus atos na degradação ambiental, que utilizar um 

sistema de Gestão ambiental é uma questão de sobrevivência em longo prazo, ainda o autor 

informa que é imprescindível gerenciar suas atividades que impactam o meio ambiente e, 

portanto é interessante se fazer uma analise da sua posição estratégica no mercado, 

identificando o cenário externo e interno em que se encontra, sendo a SWOT uma ferramenta 

que atende esta necessidade.  

        Nesta construção do planejamento, Cartini Junior e Vital (2004) comentam que são 

essenciais Sistemas de Medição de Desempenho além da geração de indicadores que 

permitam avaliar e mensurar as metas e objetivos propostos, ou seja, cada indicador deve ter 

uma meta que possibilita medir e acompanhar a evolução dos resultados esperados e 

necessários, para que os objetivos sejam alcançados.  Os planos, indicadores e os objetivos 

devem ainda ser comunicados a todos os colaboradores, o que é vital para o engajamento 

das pessoas na causa comum. Para que tenhamos um entendimento maior sobre a 

sustentabilidade precisamos compreender o pensamento sistêmico que é base da 

compreensão deste novo modelo sustentável.  

 

2.3 Pensamento sistêmico 

 

Conforme Andrade et al. (2006) e Capra (2002) a complexidade de variáveis que 

desafiam as organizações aumenta na proporção em que aumenta a complexidade da nossa 

sociedade, devido ao aumento de fluxo da informação. As Organizações precisam se 

antecipar as necessidades desta sociedade e evoluir com ela. Acrescem-se a isto grandes 

concentrações urbanas, esgotamento de recursos naturais, transportes, ecologia, educação, 

evolução da tecnologia, catástrofes naturais ou causadas pelo homem e assim 

sucessivamente.  

 O Pensamento Sistêmico possibilita entender a multiplicidade e interdependência das 

causas e variáveis dos problemas complexos e organizar soluções para estes problemas. Ele 
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complementa e integra teorias especializadas através de sua nova ótica, favorecendo a 

interpretação de soluções para enfrentar os problemas complexos. Vale lembrar que a 

abordagem da administração científica se preocupava mais com a eficiência da produção do 

que com o desempenho global da organização. Todavia, a administração que focar em 

enfrentar aspectos de eficiência sem considerar as implicações da poluição, da limitação dos 

recursos naturais, do comportamento humano, dentre outras, irá estabelecer mais problemas 

do que resolvê-los (Lacerda, 2011). 

 O Pensamento Sistêmico, conforme Capra (2002) pode ser percebido como um modo 

de compreender e visualizar as inter-relações e forças que moldam uma realidade ou futuro 

desejado, atuando nas estruturas sistêmicas do mesmo, com objetivo de manter relações 

estratégicas contínuas. O Pensamento Sistêmico concentra-se em princípios básicos de 

organização, sendo contextual, o que é oposto ao pensamento analítico. A análise denota 

isolar algo com o intuito de entendê-lo; o Pensamento Sistêmico denota contextualizar algo 

com o intuito de perceber o conjunto, ou seja, enfatiza o todo em detrimento da parte.  

 Partindo desta percepção, Senge (2009) apresenta o Pensamento Sistêmico como uma 

disciplina, um estudo com teoria e prática, que permite desenvolver a visão de conjunto, uma 

estrutura para ver as inter-relações em lugar de coisas, para ver padrões de mudança em lugar 

de estabilidade. De maneira resumida, não se deve pensar as mudanças como ações isoladas, 

mas sim como um conjunto de medidas interdependentes que fazem parte do planejamento 

de melhorias da organização e como resultado do pensamento sistêmico.  

 Segundo Anderson e Johnson (1997, pág 3) existem cinco características essenciais do 

Pensamento Sistêmico: 

 Todas as partes necessitam estarem presentes para garantir o funcionamento ótimo 

do sistema; 

 É necessário fazer um arranjo específico das partes para que o sistema consiga 

alcançar a sua meta; 

 Os sistemas realizam as suas metas específicas e próprias dentro de sistemas ainda 

maiores; 

 Os sistemas mantêm a sua estabilidade por meio de flutuações e ajustes; 

 Existem fluxos de retroalimentação (“feedback”) em sistemas. 

   

 Neste contexto os indicadores baseados no pensamento sistêmico são diferentes dos 

reducionistas. No próximo item apresentam-se conceitos e características dos indicadores 

sistêmicos. 
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2.3.1 Indicadores sistêmicos 

Um sistema de indicadores deve gerar uma estrutura de linguagem que comunica a 

realidade e molda a percepção e a atuação das pessoas. Em uma avaliação mais superficial, 

é considerada que a função principal do sistema de medição do desempenho é verificar se as 

metas estão sendo atingidas. Quando analisamos mais profundamente, o sistema deve 

comunicar a estratégia e as prioridades da alta direção e dos gestores, servir como base para 

o reconhecimento da dedicação coletiva, analisar os problemas estratégicos de forma pró 

ativa, apoiar a busca de novos caminhos estratégicos para a organização, apoiar o 

aprendizado da organização e verificar a sustentabilidade vinculada a cada uma destas 

funções. 

 Ribeiro, Beber e Neto (2006) descrevem que a utilização principal do sistema de 

indicadores deve ser como ferramenta de articulação e comunicação da estratégia, 

informação e aprendizagem, não como sistema de controle do comportamento e avaliação 

do desempenho passado, que deve ser considerado uma subutilização do sistema de 

indicadores. 

Capra (2002) considera que os sistemas não podem ser entendidos pela análise, mas 

sim pela síntese. Sistema é um todo, cujas propriedades essenciais decorrem das relações 

entre as parte que o compõem, enquanto as propriedades das partes só podem ser entendidas 

a partir da organização do todo. 

Como dito anteriormente, a complexidade do ambiente competitivo gera uma 

diversidade de demandas para as empresas, que extrapolam os limites da dimensão 

financeira, e fazem com que o sucesso de uma organização seja avaliado também por uma 

série de aspectos não financeiros. Como consequência desta mudança de foco, cada vez mais 

as organizações se conscientizam da necessidade de buscar um equilíbrio entre os critérios 

de avaliação de desempenho, considerando os diversos públicos interessados como 

acionistas, clientes, sociedade, fornecedores, empregados, ambientalistas e outros e as 

diversas dimensões organizacionais relacionadas como a financeira, mercado, processos 

internos, pessoal, aprendizagem, capital social, capital intelectual, sustentabilidade, entre 

outras. 

Há um consenso que os resultados intangíveis não podem ser avaliados pela simples 

adoção de indicadores não financeiros, sem que sejam identificadas e mapeadas as atividades 

que realmente afetam o processo de criação de valor. Os erros mais comuns cometidos pelas 

organizações são não estabelecer relação entre indicador e estratégia, não comprovar a 
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existência de relação entre indicador e estratégia, não estabelecer metas certas e medir de 

forma incorreta. Em função disso, o uso de indicadores não financeiros de forma inadequada, 

pode representar perdas significativas. 

 Para podermos definir indicadores sistêmicos existem características que estes 

precisam possuir e estas devem garantir que as ações e estratégias da empresa sejam com 

intuito da melhoria do negócio como um todo. Segundo Lacerda (2006) as características 

são:  

 Os indicadores devem estar associados a funções e planejamento e à 

tomada de decisão estratégica, tática e operacional, ou seja, indicadores 

demonstram o rumo à organização; 

 Não são numéricos apenas escalares, direcionando para o aumento ou 

diminuição; 

 Devem apontar para as mesmas direções definidas no processo estratégico; 

 Devem ser agregados e consolidados, permitindo a centralização em 

poucos indicadores; 

 Os indicadores devem extrapolar os limites de sua área de atuação 

(transversalidade); 

 Devem ser avaliados de maneira dinâmica, sistêmica e comportamental. 

 

Tendo como base estas características, observa-se o grau de importância do uso 

destes indicadores, pois os mesmos podem representar o cruzamento de dados isolados, 

considerando o todo, facilitando a visualização da origem de alguma falha, situação ou 

problema. Desta forma, é possível confrontar indicadores analíticos isolados, cruzando e 

intercambiando resultados para uma análise mais efetiva. Com isso, fica fácil compreender 

a importância de utilizar indicadores sistêmicos em detrimento de indicadores reducionistas.  

Muitas vezes, ao utilizar um indicador reducionista, a ideia é fazer uma análise 

rápida, prática e objetiva, mas tal objetividade acaba por limitar a visão e até ocultar 

problemas sérios em função da percepção limitada que se obtém do conjunto. Se por uma 

ótica a utilização de indicadores sistêmicos é mais complexa e requer percepção abrangente, 

por outra o resultado é mais fácil de ser observado e mais contundente.  

 A GRI 2010 (2014) em seu questionário utilizado para as organizações sustentáveis 

define alguns indicadores sistêmicos conforme quadro 02, a GRI que é uma organização que 

tem como visão “Uma economia global sustentável onde organizações podem medir seus 

desempenhos e impactos econômicos, ambientais, sociais bem como os relacionados à 

governança, de uma maneira responsável e transparente”. E como missão “Fazer com que a 

prática de relatórios de sustentabilidade se torne padrão, fornecendo orientação e suporte 

para as organizações”. 
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Quadro 02: Aspectos dos indicadores de desempenho da GRI 

 

Fonte: Adaptado do Questionário GRI (2010). 

 

Indicadores para a sustentabilidade  

 Foi realizada uma pesquisa bibliométrica no portal Web of Science como o termo 

“Indicator for sustentability” sem restrição de ano no dia 03 de junho de 2014 e foram 

encontrados 12 artigos, dos quais apenas 6 se enquadravam dentro do tema proposto, 

portanto essa pesquisa ficou restrita ao aprofundamento das leituras nestes artigos. Todos os 

artigos analisados estão publicados em revistas qualificadas entre A2 e B3 segundo o Portal 

de Periódicos Capes. Constatou-se nessa pesquisa é que existem poucos indicadores 

definidos nos textos dos artigos, sendo que apenas dois artigos apresentaram esta 

informação. Também se observa que não existe uma padronização em relação aos 

indicadores utilizados. Considerando o perfil sistêmico que é entendido como uma visão do 

conjunto ou um pensamento no todo e que as ações nunca são isoladas, pois estas têm 

reflexos em outras partes é que apenas um artigo remete a este perfil. No quadro 03 

apresentam-se as principais informações coletas dos artigos estudados. 
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Quadro 03: Indicadores para a sustentabilidade 

 

 

No contexto empresarial, medições são necessárias para definir objetivos e classificar 

metas além de controlar e avaliar os resultados destas atividades envolvidas nos processos 

para se alcançar as metas. 

 

2.4 Sistemas de Medição de Desempenho 

 

No contexto empresarial, para definir objetivos e classificar metas além de controlar e 

avaliar os resultados destas atividades envolvidas nos processos para se alcançar as metas, 

as medições são necessárias. 

 Franco-Santos et al. (2007), por meio de uma extensa revisão da literatura, 

identificaram as principais características de um sistema de gestão de medição de 

desempenho. Para estes autores, um sistema de gestão de desempenho deve servir aos 

seguintes propósitos: 

 Gestão Estratégica: auxiliar no planejamento, na formulação de estratégias 

e em sua implementação.  

 Comunicação: ao medir alguns itens, implicitamente, a organização 

informa aos seus membros quais itens são importantes e induz os funcionários cujo 

desempenho influência nos mesmos a se esforçarem para atingir as metas 

estabelecidas.  

 Motivação: as medidas utilizadas pela organização criam hábitos mentais 
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que influenciam o comportamento dos funcionários.  

 Controle: um sistema de medição possibilita gerar feedback para apontar a 

necessidade de tomar uma ação apropriada caso o processo não esteja atingindo a 

meta.  

 Aprendizado e Melhoria dos Processos: as medidas de desempenho podem 

fornecer um meio poderoso de impulsionar a melhoria, pois sua vinculação a um 

sistema de recompensas e punições comumente leva os indivíduos a melhorar seu 

desempenho.  

 

Sistemas de avaliação de desempenho servem como apoio à tomada de decisão além 

de influenciar o comportamento das pessoas tornando mais provável que determinadas 

intenções estratégicas se tornem realidade (TORRES JUNIOR e LOPES, 2013). Porém é 

necessário que exista o retorno de informações ou feedback para que realmente o sistema de 

medição de desempenho auxilie ao contrário é perda de tempo e dinheiro (RAFAELI e 

MÜLLER, 2007). Dentro deste contexto, a tabela 03 é composta por algumas ferramentas e 

modelos de medição de desempenho, apresentando respectivamente a quantidade de artigos 

publicados nos últimos cinco anos na base de dados do periódico Capes.  

Tabela 03: Busca de artigos referentes às ferramentas de medição de desempenho

 

 

A partir da análise da quantidade de material científico publicado, observa-se que 

DEA, Seis Sigma, TQM e BSC são modelos e ferramentas de medição de desempenho mais 

estudadas e registradas nos últimos cinco anos. De acordo com seus altos índices de 

produção científica, estas ferramentas serão utilizadas para o atual estudo, bem como o 

Modelo de Excelência da Gestão (MEG). Cabe ressaltar que, por mais que o MEG possua 
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um índice de produção científica bem inferior que os quatro demais, atualmente, este modelo 

de Gestão vem sendo muito utilizado em micro, pequenas e médias organizações brasileiras 

e somente no Rio Grande do Sul segundo MARQUES (2013) existem 9617 empresas com 

termo de adesão, ou seja, que utilizam este modelo de gestão. 

 

2.4.1  DEA - Análise Envoltória De Dados 

 

Introduzida por Charnes, Cooper e Rhodes (1978), o medidor de desempenho Data 

Envelopmente Analysis (DEA) avalia a eficiência das organizações cujas atividades não 

visam lucros ou para as quais não existem preços pré-fixados para todos os insumos e/ou 

todos os produtos. Kao (2012) define DEA como uma técnica para mensurar o desempenho 

de um conjunto de Unidades Tomadoras de Decisão (ou DMU) em um determinado período 

de tempo. 

Deste modo, trata-se de uma técnica não paramétrica que emprega programação 

matemática para a geração de fronteiras empíricas (KAO e HWANG, 2011; GONÇALVES 

et al., 2007), permitindo uma análise comparativa da eficiência  revelada (tida como 

eficiência otimizada) com a eficiência das unidades analisadas, a fim de  estabelecer um 

indicador de avaliação da eficiência da relação insumos/produtos de cada unidade produtiva.  

O sucesso da técnica DEA deve-se a suas poucas hipóteses, que permite sua aplicação em 

casos que tem sido resistente a outras pesquisas por causa da complexidade e do frequente 

desconhecimento da natureza das relações entre múltiplos inputs (insumos) e outputs 

(produtos) (KAO e HWANG, 2008). 

 

2.4.2 Seis Sigma 

O nome “Seis Sigma” deriva da terminologia estatística sigma (σ), que significa 

desvio padrão, o qual mede a capacidade do processo em trabalhar livre de falhas. Concebida 

por Motorola, Inc., em 1986 o Seis Sigma é uma metodologia estratégica de melhoria do 

negócio, estabelecendo uma análise da definição do problema para em seguida utilizar 

ferramentas estatísticas e de qualidade, cujo objetivo é garantir a sobrevivência da empresa 

no mercado (ARUMUGAM; ANTONY; KUMAR, 2012; SCHROEDER et al., 2008). 

Propondo o aumento do desempenho do processo, melhoria nos lucros, motivação 

dos funcionários, qualidade do produto e excelência no negócio (LINDERMAN, 

SCHRORDER e CHOO, 2006; YANG, EL-HARIK, 2008), fatores que levam empresas 

como General Electric (GE), Motorola, AlliedSignal c Citibank a adotarem a metodologia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Insumo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto
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Seis Sigma e divulgarem cifras milionárias de ganhos obtidos com sua implementação 

(CARVALHO, HO e PINTO, 2007). 

Projetos de integração e alinhamento do gerenciamento por processos são 

responsáveis pelo sucesso da ferramenta, o que significa ter uma margem de apenas três 

erros em um milhão de vezes que se executa um processo. Equipes temporárias norteiam 

esses projetos para melhorar um processo específico, com base na estratégia para a 

organização e gestão da empresa, e, isso envolve recursos para sua conclusão. Cada equipe 

do projeto é liderado por um líder, e este conduz a equipe a realizar projetos nos processos 

que estejam abaixo das especificações a partir do método DMAIC, que significa Definir, 

Medir, Analisar, Implementar melhorias e Controlar (LINDERMAN, SCHRORDER e 

CHOO, 2006; YANG, EL-HARIK, 2008). 

Em nível de qualidade Seis Sigma e para a concepção de novos produtos ou novos 

processos, utiliza-se o método DMADV, que significa Definir, Medir, Analisar, 

Desenvolver e Verificar, como sendo um sistema de melhoria para o desenvolvimento 

destes, conforme é demonstrada na figura 01. 

Figura 01: Modelo Seis Sigma 

 
Fonte: adaptado de LINDERMAN (2006). 

 

2.4.3 Total Quality Management (TQM) 

Na década de 1980 a expressão Total Quality Management (TQM) se popularizou 

para todas as áreas de negócios. Como não existe um consenso sobre o que é qualidade, 

também não existe uma definição única para TQM.  Segundo Corredor e Goni (2011), TQM é 

uma forma de pensar e trabalhar que se preocupa com o atendimento das necessidades e das 

expectativas dos consumidores, e também se dedica à redução dos custos da qualidade e ao 

processo de melhoria contínua, além de ser uma inovação organizacional importante. 
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Conforme Oakland, Tanner & Gadd (2002) e Oakland (1994) a Gestão da Qualidade 

Total é uma abordagem para melhorar a competitividade, a eficácia e a flexibilidade da 

organização e também está ligada a maneira de planejar e organizar e entende que cada 

indivíduo é responsável pela atividade de cada nível da empresa.  Além disso, fornece um 

conceito de melhoria continua aliando uma sistemática integrada e consistente em uma visão 

do todo da organização e que envolva a participação das pessoas em equipes multifuncionais, 

tendo como prioridade os processos fundamentais, ou seja, foco no cliente, foco no processo, 

comprometimento de todos, orientação para resultados, aprendizagem e liderança. 

(BARRAZA, 2013; EVANGELOS e FOTOPOULOS, 2010). Na figura 02 é demonstrado o 

modelo de gerenciamento do TQM. 

Figura 02: Modelo Total Quality Management 

 
Fonte: adaptado de Oakland, 1994. 

 

 Segundo Oakland (1994), para gerenciar o modelo TQM devemos controlar os 

processos com foco no cliente, além de identificar os relacionamentos cliente/fornecedor e 

treinar o pessoal para compreender que existem clientes e fornecedores internos. Deve existir 

um comprometimento total e de longo prazo para a melhoria continua, adotar a política de 

defeitos/zero e mudar a cultura para fazer certo na primeira vez e principalmente eliminar as 

barreiras entre departamentos pelo controle do processo, melhorando a comunicação, 

gerando assim um comprometimento de todos com a melhoria continua. 

 

2.4.4 Balanced Scorecard (BSC) 

De acordo com Kaplan e Norton (1997), Evangelista e Rebelato (2004), o BSC traduz 

a missão e a estratégia em objetivos e medidas, organizadas segundo quatro perspectivas 

diferentes: financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento, 
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podemos visualizar suas perspectivas na figura 03. Ainda segundo os autores, os objetivos e 

medidas utilizados no BSC não se limitam a um conjunto aleatório de medidas de 

desempenho financeiro e não financeiro, pois derivam de um processo hierárquico (top-

down) norteado pela missão e pela estratégia da unidade de negócios.  

Desta forma, os autores pregam que todas as medidas devem estar relacionadas entre 

si numa relação de causa-e-efeito. Contudo, continua visando em última instância a busca 

de objetivos financeiros, ainda que apoiada sobre estas (financeiras) e outras medidas de 

desempenho. Segundo Campos (1998) o BSC provoca na organização a necessidade de 

buscar o consenso dos objetivos e estratégias, a inovação como ação quotidiana, a cultura de 

feedback e a educação dos componentes da empresa em busca de objetivos comuns.  

Figura 03: As quatro perspectivas do Balanced Scorecard 

 

Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1997). 

 

O BSC procura criar uma estrutura e uma linguagem para comunicar a missão e a 

estratégia, utilizando indicadores de desempenho que informem aos funcionários sobre os 

vetores do sucesso atual e futuro. Ao articularem os resultados desejados pela empresa com 

os vetores dos mesmos, os executivos esperam canalizar as energias, as habilidades e os 

conhecimentos específicos das pessoas, na empresa como um todo, a fim de alcançar as 

metas de longo prazo. 

O BSC procura desenvolver um senso comum no processo de gestão, fundamentando 

seus critérios em variáveis fundamentais para a perfeita harmonia entre os setores e níveis 

decisórios da empresa. Busca também facilitar o processo de comunicação entre esses níveis, 

através do esclarecimento e tradução da visão e missão da empresa, bem como da estratégia 

adotada.  
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Por ser, segundo seus idealizadores, uma ferramenta de fácil leitura, possibilita a 

comunicação dos objetivos da empresa e garante que estes sejam entendidos, avaliados, 

controlados e, fundamentalmente, que todos elaborem seus planos e metas individuais ou de 

equipes de colaboradores, de forma alinhada e coerente com os objetivos organizacionais. 

Isso possibilita o comprometimento dos setores e colaboradores da empresa com os objetivos 

traçados. Por consequência, o processo de aprendizado organizacional fica facilitado, na 

medida em que o feedback se constitui em um indicador e passa a permear toda a estrutura 

da empresa, não havendo mais a necessidade de grandes aparatos organizacionais para 

proceder o controle dos processos. (KAPLAN & NORTON, 1997, CAMPOS, 1998). 

 

2.4.5 Modelo de excelência da gestão – MEG 

O modelo de excelência da gestão (MEG) utilizado e criado pela Fundação Nacional 

da Qualidade (FNQ), que é um centro Nacional que promove as melhores práticas de 

excelência da gestão no âmbito empresarial, busca a melhoria da competitividade de seus 

utilizadores, ele foi baseado em 11 fundamentos amplamente estudados e utilizados pelos 

principais sistemas de gestão e organizações de classe Mundial. Conforme Oliveira e Martins 

(2008), este modelo reflete a experiência, o conhecimento e o trabalho de pesquisa de 

diversas organizações especialistas em gestão do Brasil e do exterior, e de experiências com 

outras ferramentas de medição de desempenho como TQM e BSC. Também segundo 

Miranda, Valadão e Turrioni (2012) o MEG é uma evolução do Modelo Malcom Baldrige, 

tendo incorporado recentemente uma visão mais ampla que contempla o papel das empresas 

na sociedade. 

Estes 11 fundamentos ou pilares estão apoiados em uma visão holística da 

organização como assim segue: 

1. Pensamento Sistêmico: possibilita entender a multiplicidade e interdependência das 

causas e variáveis dos problemas complexos e organizar soluções para estes 

problemas.  Lacerda (2011), Obregon et al. (2012), FNQ (2013);  

2. Aprendizagem Organizacional: o compartilhamento de experiências é o propósito 

maior na geração de conhecimento nas organizações. Obregon et al. (2012), FNQ 

(2013);  

3. Cultura de Inovação: ambiente favorável à criatividade, experimentação e 

implementação de novas ideias para gerar diferencial competitivo. FNQ (2013), 

Sartori e Weise (2012); 
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4. Liderança e Constância de Propósitos: Atuação democrática, inspiradora e 

motivadora das pessoas, visando o desenvolvimento da cultura da excelência, a 

promoção de relações de qualidade e a proteção dos interesses das partes. FNQ 

(2013);  

5. Orientação por Processos e Informação: Uma organização orientada por processo 

tende a ter uma visão orientada a seus clientes e objetivos do negócio, esta visão 

global é que estabelece os processos baseados nos objetivos a serem seguidos. Kipper 

et al. (2013), Obregon et al. (2012), FNQ (2013);  

6. Visão de Futuro: Compreensão dos fatores que afetam a organização, seu 

ecossistema e o ambiente externo no curto e no longo prazo;  

7. Geração de Valor: Alcance de resultados consistentes, assegurando a perenidade da 

organização pelo aumento de valor tangível e intangível de forma sustentada. FNQ 

(2013); 

8. Valorização das Pessoas: Gerando condições para que elas se realizem 

profissionalmente e humanamente; 

9. Conhecimento sobre o Cliente e o Mercado: Conhecimento e entendimento, 

visando à criação de valor de forma sustentada para o cliente, gerando maior 

competitividade; 

10. Desenvolvimento de Parcerias: Desenvolvimento de atividades em conjunto com 

outras organizações, a partir da plena utilização das competências essenciais de cada 

uma; 

11. Responsabilidade Social: Relação ética e transparente da organização com todos os 

públicos com os quais se relaciona, estando voltada para o desenvolvimento 

sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as 

gerações futuras e respeitando a diversidade, além de promover a redução das 

desigualdades sociais como parte integrante das estratégias da organização. 

Nestes pilares nota-se um perfeito alinhamento com a sustentabilidade, e a correlação 

entre as três dimensões que compõem o Triple Botton line: Social, ambiental e financeira, 

Além de seguir o pensamento sistêmico, pois estabelece uma orientação integrada e 

interdependente para gerir uma organização. O MEG permite que os diversos elementos da 

organização possam ser implementados e avaliados em conjunto, de forma interdependente 

e complementar. 
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Figura 04: Modelo de excelência de gestão (MEG) apresentando os Critérios e sua relação com os fundamentos 

 

Fonte: FNQ (2013). 

 

Em adição aos fundamentos que alicerçam a excelência em gestão, o modelo está 

constituído por oito (08) critérios de excelência: Informações e Conhecimento, Sociedade, 

Liderança, Clientes, Pessoas, Estratégias e Planos, Processos e Resultados. A figura 04, 

representativa do MEG, simboliza a organização considerada um sistema orgânico e 

adaptável que interage com o ambiente externo, confrontando com os 11 pilares acarretando 

a geração de valor (FNQ, 2013).  

Estes critérios indicam que o direcionamento da organização é dado pela liderança, 

ouvindo os clientes e a sociedade. São definidos por meio das estratégias e planos e sua 

implementação é realizada por meio das pessoas, que compõem a força de trabalho, 

utilizando-se dos processos existentes na organização. Todo esse ciclo, ao ser executado, 

deverá conduzir a resultados, que devem ser analisados e entendidos, gerando Informações 

e conhecimento para serem utilizados no processo de tomada de decisão, gerando um novo 

ciclo de gestão. 

Em relação a estes critérios observa-se que a liderança aborda os processos gerenciais 

relativos à orientação filosófica da organização e controle externo sobre sua direção, 

engajamento, lideranças e controle dos resultados da Direção. Já as estratégias e os planos 

devem considerar os processos gerenciais relativos a concepção e execução das estratégias, 
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inclusive ao estabelecimento de metas e à definição e acompanhamento dos planos 

necessários para o êxito das estratégias.  

O critério clientes deve abordar os processos gerenciais de informações de clientes e 

mercado e a comunicação com o mercado e clientes atuais e potenciais. A sociedade é o 

critério visa processos gerenciais relativos ao respeito e tratamento das demandas da 

sociedade e do meio ambiente. Já as informações e conhecimento devem trazer o tratamento 

organizado da demanda por informações na organização e ao desenvolvimento controlado 

dos ativos intangíveis geradores de diferenciais competitivos, especialmente o do 

conhecimento.  

No critério pessoas ocorre a configuração de equipes de alto desempenho, ao 

desenvolvimento de competências das pessoas e a manutenção do seu bem-estar. E no 

critério processos devem ser tratados os processos principais do negócio e os de apoio. Por 

fim em resultados são discutidos os resultados da organização na forma de séries históricas 

e acompanhamentos de referenciais comparativos pertinentes. Os primeiros sete critérios 

tratam dos processos gerenciais, o último critério é relacionado aos resultados obtidos pela 

organização. 

Sartori e Siluk (2011) e Sartori e Weise (2012); Reis e Gomes (2008) e Obregon et 

al. (2012) relatam que a organização através da utilização dos critérios de excelência do 

MEG pode realizar uma auto avaliação e obter um diagnóstico da sua Gestão organizacional. 

E sua utilização gera os seguintes benefícios para a organização: Desenvolvimento da visão 

sistêmica; Melhoria do desempenho do negócio; Avaliação clara do desempenho do sistema 

de gestão; Foco em resultados planejados; Uniformidade de linguagem e comunicação 

gerencial; Reconhecimento das partes interessadas que influenciam e são influenciadas pelo 

sistema de gestão; Comprometimento e cooperação das pessoas; Clareza de pontos fortes e 

oportunidades para melhoria da gestão (auto avaliação) e confiança das partes interessadas 

na administração. 

De acordo com os conceitos de sistemas e modelos de medição de desempenho 

revisados, percebemos a importância destes para a organização, mas para que isso realmente 

aconteça são imprescindíveis indicadores de desempenho, portanto faz-se assim necessário 

compreender o que são indicadores de desempenho. 

 

2.4.6 Indicadores de desempenho 

Atualmente, pensar e agir estrategicamente é imprescindível para as empresas, 

vivemos em uma economia globalizada e extremamente competitiva, mudanças acontecem 
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com uma velocidade impressionante, o gestor deve estar preparado para atuar com visão de 

futuro, pró-atividade, criatividade, flexibilidade e velocidade na tomada de decisões.  

 A Metodologia de Gestão pela Qualidade Total sozinha não consegue determinar se 

uma empresa está no caminho para o conceito de excelência, para isso é necessário a 

construção de um sistema de medição de indicadores importantes para o negócio. Conforme 

Ambrósio e Leite (2008), a busca pela melhoria de desempenho é apoiada por indicadores 

capazes de quantificar e acompanhar os processos, eliminando a subjetividade e facilitando 

a tomada de decisões corretas.  

 Pode-se dizer que indicadores são sinais vitais da empresa dizem como as empresas 

estão fazendo e como estão se saindo como parte do todo, ainda vários autores ressaltam a 

importância dos mesmos como indutores de mudanças organizacionais (LACERDA, 2006).  

 Para uma rápida visualização de resultados os indicadores devem ser postos em 

gráficos, painéis para que com agilidade o gestor possa tomar decisões baseados em 

resultados do seu negócio.  Na figura 5 apresenta-se a pirâmide de informações onde pode-

se perceber a importância de indicadores de desempenho que condensam os dados e dão 

informações valiosas para o gestor. 

Figura 05: Pirâmide de informações 

 
Fonte: adaptado de Hammond, 1995. 

 

Através da Figura 05, observamos que o topo da pirâmide corresponde ao grau máximo 

de agregação dos dados o que chamamos de índices, enquanto a base representa os dados 

originais desagregados, fazendo uma analogia com um sistema de notas fiscais em uma 

organização, se pode dizer que os dados originais são as notas fiscais impressas pelo sistema, 

que as analisa gerando informações como quantidade de produtos vendidos, valor total de 

vendas, etc. De posse destes dados serão gerados indicadores de produtividade, 

lucratividades, vendas, etc., e por último temos o(s) índice(s) que determina como está a 
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organização na atualidade, podemos dizer que o índice é o agrupamento dos indicadores. 

Siche et al. (2007) comentam que um índice é um dado mais apurado que vem de uma 

agregação de alguns indicadores e que este pode interpretar a realidade de um sistema. 

O relatório de comitê Temático da Fundação Prêmio Nacional da Qualidade – FPNQ 

sobre planejamento do sistema de Medição do Desempenho Global faz referência ao 

chamado Painel de Bordo das organizações, em uma analogia ao painel de bordo de um 

avião. Neste painel, as informações essenciais ficam a todo instante visíveis para o piloto 

através de alguns mostradores que evidenciam situação de perigo (vermelho), alerta 

(amarelo) ou de normalidade (verde). 

Corroborando Rafaeli e Müller (2007), comentam a importância de restringir a 

quantidade de indicadores a poucos, porém críticos, ao invés de controlar uma grande porção 

de resultados periféricos, e esta atitude torna-se benéfica facilitando o controle e agilizando 

a tomada de decisões.  Os gestores devem selecionar os indicadores adequados a cada 

processo e em conformidade com o planejamento estratégico da organização. 

 Percebe-se que os indicadores de desempenho surgem com uma ferramenta do 

Planejamento Estratégico e que estes devem estar sempre alinhados ao planejamento. Os 

gestores devem selecionar os indicadores adequados a cada processo e em conformidade 

com o planejamento estratégico da organização. Percebe-se que os indicadores de 

desempenho surgem com uma ferramenta do Planejamento Estratégico e que estes devem 

estar sempre alinhados ao planejamento. 

 Segundo Lacerda (2006) e Lacerda (2011), desde o surgimento do termo indicador ele 

está ligado a resultados financeiros nas organizações e permanece atualmente na maioria das 

empresas, gerando assim uma visão distorcida da proposta da utilização destes para a 

melhoria do desempenho organizacional como um todo. Vários autores concordam com 

Lacerda entre eles Capra (2002), Senge (2009) e Ribeiro, Beber e Neto (2006).  

 Se a organização não dispõe de um sistema de medição (indicadores) de desempenho 

não poderá implementar seu Plano estratégico de forma adequada. Esta informação baseia-

se no princípio de, só por meio de análise e interpretação de dados (números) evidenciam-

se fatos que permitem a tomada de decisão. 

 Acrescenta-se ainda que os indicadores têm por finalidade: 

 (1) alinhar a estratégia com a operação;  

 (2) direcionar esforços e recursos ao que realmente interessa; 

 (3) comunicar e motivar a força de trabalho; 

 (4) reduzir incertezas quanto ao ambiente interno e externo; 
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 (5) auxiliar a tomada de decisão; 

 (6) balancear o uso de ativos tangíveis e intangíveis. 

 Segundo Cardoso (2004, pág 114), os critérios considerados relevantes na escolha dos 

indicadores, comuns às diversas iniciativas são: 

a. Consistentes com o objetivo da proposta; 

b. Relevantes e significativos; 

c. Objetivos e fáceis de serem aplicados e entendidos; 

d. Permitirem comparação interna e entre outras empresas ou setores 

produtivos(benchmarking); 

e. Mensuráveis, transparentes e verificáveis; 

f. Capazes de fornecer informações sobre tendências atuais e futuras; 

g. Significativos para as partes interessadas, estimulando a participação destas 

na definição e avaliação dos indicadores. 

 

 Entre alguns autores existe uma ambiguidade nos conceitos sobre indicadores e itens 

de controle para deixar claro e detalhar a diferença existente entre ambos, explicaremos o 

que são itens de controle. Segundo Limberger (2011), os itens de controle são medidas, 

métricas e índices, ou seja, as informações utilizadas em comparação com as metas para 

obtenção de indicadores. A medida serve para verificar ou avaliar pela comparação, um valor 

com um padrão estabelecido. É uma relação matemática, num determinado momento, 

grandeza qualitativa ou quantitativa que permite classificar as características, resultados e 

consequências dos produtos, processos ou sistemas. Já a métrica é utilizada como geradora 

de indicadores. A métrica também pode ser compreendida como uma medida quantitativa 

do grau de um sistema, componente, ou processo. É um sistema de mensuração que 

quantifica uma tendência, uma dinâmica ou uma característica. Métricas são usadas para 

explicar fenômenos, diagnosticar causas, compartilhar descobertas e projetar os resultados 

de eventos futuros.  

 Com relação às metas elas devem ser mais abrangentes e podem ser entendidas como 

os índices atribuídos para os indicadores, a serem alcançados num determinado período de 

tempo. São pontos ou posições a serem atingidos no futuro. É o índice de resultado que se 

espera alcançar com o desempenho do processo que está sendo medido. É o desafio a ser 

alcançado. Todos os indicadores de desempenho devem ter metas, podendo ser definida mais 

de uma meta por indicador. As metas têm como objetivo serem suficientes para assegurar a 

efetiva implementação da estratégia. 

 Conforme Milone (2004), índice é o quociente de variável focada entre datas distintas, 

sejam elas temporais ou espaciais. O índice só tem significado se as datas que se refere forem 

claramente especificadas, caracterizando a época, o período e o local a que dizem respeito. 

Nesse quociente, o numerador é chamado valor considerado (ou corrente), e denominador, 
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valor base (ou de referência). Por convenção, índice é adimensional, na forma percentual, 

com dois dígitos e sem sinal indicativo dessa condição. O que lida com grandezas simples é 

dito elementar ou simples; o que trata de grandezas complexas (resume muitos valores), 

agregativo ou sintético. Como a base corresponde o valor 100, é indicada por: base = 100. 

Em razão da própria definição – quociente de dada variável em suas datas distintas - o 

número índice também é dito valor relativo ou simplesmente relativo.  

Continuando a ideia desta pesquisa de expor uma visão sistêmica e sustentável, 

devemos entender melhor o que é sustentabilidade e seu inter-relacionamento entre as 

dimensões financeira, social e ambiental. Este entendimento pode ser compreendido pela 

representação da Triple Bottom Line (TBL). 

 

2.5 Triple bottom line – TBL 

 

A sobrevivência e o sucesso de uma organização estão diretamente relacionados à 

sua capacidade de atender às necessidades e às expectativas de seus clientes, as quais devem 

ser identificadas, entendidas e utilizadas para que os produtos possam ser desenvolvidos, 

criando o valor necessário para conquista-los retê-los. Por outro lado, para que haja 

continuidade em suas operações, a organização também deve atuar de forma responsável em 

relação à sociedade e às comunidades com as quais interage, contribuindo para o 

desenvolvimento socioambiental (FNQ, 2011, 2013). 

 Baseado nas dimensões econômica, social e ambiental, a ideia baseia-se na correlação 

entre estas três dimensões, para que a sustentabilidade realmente aconteça. 

Internacionalmente essas dimensões são conhecidas como Triple Bottom Line (TBL) da 

sustentabilidade de um negócio (FDC, 2013), Elkington (1994) criou o TBL para auxiliar as 

empresas no desenvolvimento sustentável: prosperidade econômica, justiça social e proteção 

ao meio ambiente, dentro de suas operações principais e essencialmente fazendo o salto da 

sustentabilidade teórica para a prática. O conceito TBL questiona e pondera sobre a 

necessidade de as empresa basearem suas decisões estratégicas neste tripé, onde deverão 

manter a sustentabilidade econômica do seu negócio ao gerenciar empresas lucrativas e 

geradoras de valor, também a sustentabilidade social estimulando atividades ligadas à 

educação, cultura, lazer, bem estar e justiça social da comunidade onde a empresa está 

inserida e tudo isso mantendo o cuidado com o meio ambiente através de cuidados 

ambientais como programas de reciclagem, preservação, dentre outros aspectos. 

 O TBL é um índice corporativo que se diferencia das demais por mensurar também as 

inter-relações entre as dimensões do desenvolvimento sustentável: eco-ambiental, eco-
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social, socioambiental e eco-sócio-ambiental. Também adota o conceito de sustentabilidade 

do resultado triplo: melhorar o crescimento financeiro reduzindo os impactos ambientais 

negativos e atendendo às expectativas da sociedade (Silveira, 2013). 

 Percebemos que para uma organização estar plenamente conectada e alinhada com 

seus clientes é necessário que suas estratégias contemplem os ambientes econômicos, sociais 

e ambientais conforme descreve a Figura 06. 

Figura 06. A sustentabilidade em suas dimensões ambientais, sociais e econômico-financeiros 

 

Fonte: Alledi Filho, C. (2003). O tripé da sustentabilidade. [Apostila do Curso MBA Gestão de Negócios 

Sustentáveis]. LATEC Business School. 

 

Nidumolu, Prahalad and Rangaswami (2009) apresentam estudos realizados com 

trinta empresas de grande porte dos EUA, demonstrando que a sustentabilidade é um rico 

filão de inovações organizacionais e tecnológicas capazes de gerar tanto receita como lucro. 

Segundo eles, uma empresa ambientalmente correta tem custos menores, pois acaba 

utilizando menos insumos além de gerar receita adicional por produtos melhores e novos 

negócios criados pela organização.  

Podemos afirmar que o TBL contempla o pensamento sistêmico que é esta ideia de 

interligação e inter-relacionamento entre os setores gerando assim uma visão holística e 

sistêmica da organização e que se faz necessário estudarmos alguns modelos de indicadores 

de sustentabilidade para podermos compreender o que já foi realizado. 

 

2.5.1 Modelos de Indicadores de Sustentabilidade 

 

Para medir a sustentabilidade vários modelos estão sendo criados e aprimorados nos 

últimos anos, vamos conhecer melhor as ações já existentes.  
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Na bibliografia pesquisada foram encontrados vários indicadores de sustentabilidade 

e modelos para medir a sustentabilidade nas organizações públicas e privadas dos mais 

diversos segmentos, Krama (2008) em sua dissertação estudou diversos destes modelos de 

indicadores de sustentabilidade que atuam em várias dimensões do TBL, no quadro 04 

apresentam-se os principais modelos existentes e as dimensões que estes abrangem. 

Quadro 04: Modelos de indicadores de sustentabilidade 

 
A – Ambiental, E – Econômica, S – Social, I – Institucional. 

Fonte: Adaptado de Krama (2008). 

 

Segundo Krama (2008) além dos governos e organizações sociais, entidades do setor 

empresarial também estão desenvolvendo ferramentas que reflitam a sustentabilidade de 

seus negócios e seguindo esta ideia focaremos o estudo nas ferramentas ou modelo que 

contemplem os 3 pilares do TBL: Ambiental, Social e econômico e que tenham suas ações 

direcionadas a empresas pequenas e grandes do setor privado estas são: Dow Jones 

Sustainability Index (DJSI), Ethos – Responsabilidade Social Empresarial, Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE) – BOVESPA e além destes incluímos o Global 

Reporting Initiative (GRI) que também contempla o TBL, pelo mesmo motivo não 

comentaremos o World Business Council for Sustainable Development que trabalha mais a 

Eco-eficiência.  

 

2.5.1.1 Global Reporting Initiative (GRI, 2014) 
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A GRI (Global Reporting Initiative) propõe o conceito da sustentabilidade de modo a 

orientar o comportamento das empresas e tem como visão “Uma economia global 

sustentável onde organizações podem medir seus desempenhos e impactos econômicos, 

ambientais, sociais bem como os relacionados à governança, de uma maneira responsável e 

transparente.” E como missão “Fazer com que a prática de relatórios de sustentabilidade se 

torne padrão, fornecendo orientação e suporte para as organizações.”, para a GRI a 

sustentabilidade só pode ser alcançada por meio de um equilíbrio nas complexas relações 

entre as necessidades sociais, ambientais e econômicas das organizações, porém segundo 

CAMPOS et. al., (2013) não há indicadores transversais que são os inter-relacionamentos 

estre estes três pilares que poderíamos chamar da parte sistêmica tão necessária nos dias 

atuais.  

 A GRI tem abrangência internacional sendo adotada por importantes empresas em 

todo mundo e para estas organizações participarem desse processo de relato da 

sustentabilidade está ancorado em quatro principais motivos: 

 Demonstrar compromisso e ser transparente; 

 Demonstrar capacidade de participar em mercados competitivos; 

 Planejar atividades, tornar-se mais sustentável e posicionar a empresa; 

 Seguir a legislação do setor. 

Cada vez mais as organizações precisam tornar suas operações mais sustentáveis e 

estabelecer um processo de elaboração de relatório de sustentabilidade para medir 

desempenhos, estabelecer objetivos e monitorar mudanças operacionais auxiliam esse 

processo. Um relatório de sustentabilidade é a plataforma fundamental para comunicar os 

impactos de sustentabilidade positivos e negativos bem como para obter informações que 

possam influenciar na política, estratégia e nas operações da organização de uma forma 

contínua. 

A GRI utiliza um quadro de indicadores sustentáveis que é utilizado por milhares de 

empresas na construção da política sustentável da mesma, pois este auxilia a compreender e 

comunicar seu desempenho sustentável, além de contribuir com a confiança dos 

Stakeholders. Os indicadores de desempenho utilizados realizam as medições dos impactos 

da organização, discriminadas nos três pilares do TBL que são: Ambiental que está 

relacionado aos impactos da organização sobre os sistemas naturais vivos ou não, incluindo 

ecossistemas, terra, ar e água; dimensão econômica que diz respeito as circunstâncias 

econômicas das partes interessadas e dimensão social referindo-se as relações com sistemas 
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sociais aos quais opera, influenciando diretamente os bens intangíveis da organização tais 

como capital humano e reputação, porém não propõe um índice único, como somatório dos 

diversos indicadores, nem estabelece uma relação causa e efeito sobre eles, este relatório diz 

respeito a um período de tempo, geralmente um ano. Portanto a GRI auxilia as organizações 

que desejam iniciar este processo sustentável na utilização de uma metodologia e confecção 

de relatórios para este controle, no entanto não provém uma formula para verificar se as 

organizações possuem condições de implantar essa metodologia focada na sustentabilidade.  

 

2.5.1.2 Dow Jones Sustainability Index (DJSI) (DOW JONES, 2014) 

 

É o primeiro índice global de ações sustentáveis, composto por organizações 

consideradas social e ambientalmente responsáveis, o DJSI tem o objetivo de orientar a 

alocação de recursos pelos gestores, estimulando a responsabilidade ética corporativa e o 

desenvolvimento sustentável, tornou-se o mais importante índice de sustentabilidade a nível 

mundial, avaliando as práticas da TBL e classificando as organizações como sustentáveis ou 

não, o que acarreta valorização nas ações ao estar na publicação de “Empresa sustentável” 

do DOW JONES, uma forma de incentivar a dar continuidade com as práticas sustentáveis 

e um estímulo para outras organizações buscarem estas credenciais, portanto é uma maneira 

de induzir as empresas a se preocuparem com o meio ambiente e a sociedade, dando a elas 

maior credibilidade e valor. 

O DJSI possui uma abertura de cinco indicadores especializados, que excluem indústrias 

ligadas a álcool, jogo, fumo, armamentos e um quinto indicador que exclui todos estes itens 

ao mesmo tempo.  

Cada vez mais os investidores buscam investir em empresas que possuem as melhores 

práticas de sustentabilidade, pois está prática gera valor em longo prazo, através do 

aproveitamento de oportunidades do gerenciamento de riscos que derivam de aspectos 

econômicos, sociais e ambientais.  

A classificação das empresas é feita a partir de dez quesitos (indicadores) de 

desenvolvimento sustentável:  

• Transparência;  

• Distribuição da riqueza;  

• Qualidade de vida;  

• Consciência de risco ambiental;  

• Uso de recursos; 
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• Aquecimento global;  

• Valoração de recursos naturais;  

• Ritmo da tecnologia e inovação;  

• Aprendizado corporativo;  

• Capital intelectual.  

 O questionário de avaliação do DJSI aborda questões agrupadas em três dimensões:  

 Econômica: voltada a itens de ordem estratégica, aponta como a empresa é 

gerenciada por seus dirigentes. Incluí indicadores de governança corporativa, 

relações com os investidores, planejamento estratégico, gerenciamento de riscos, 

gestão de relacionamento com o cliente, etc.;  

 Ambiental: avalia a estrutura organizacional voltada ao meio ambiente. Incluem 

indicadores de política e gestão ambiental, sistema de gestão ambiental, estratégias 

climáticas, etc.,  

 Social: trata de temas relativos a funcionários, fornecedores e comunidade. Incluem 

indicadores de práticas trabalhistas, desenvolvimento do capital humano, atração e 

retenção de talentos, gestão do conhecimento, envolvimento dos stakeholders, etc.  

A estrutura do DJSI é claramente composta de itens que podem de uma forma ou de 

outra, afetar o sucesso financeiro da empresa e que, portanto, são importantes para a 

avaliação dos seus acionistas, como lacuna a não possibilidade de participação de empresas 

que não tenham ações na bolsa de valores e também a possibilidade de uma análise da 

maturidade da organização em participar da metodologia proposta. 

 

 

 

 

2.5.1.3 Responsabilidade Social Empresarial (ETHOS, 2013) 

 

O Instituo Ethos de Empresas e Responsabilidade Social foi criado em 1998 por um 

grupo de empresários da iniciativa privada, além de ser um polo de organização de 

conhecimento e troca de experiências, desenvolve ferramentas que auxiliam as empresas a 

analisar suas práticas de gestão, tem como missão mobilizar, sensibilizar e ajudar as 

empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na 

construção de uma sociedade justa e sustentável, o que vai de encontro ao novo paradigma 

mundial de que responsabilidade social está se tornando cada vez mais fator de sucesso 
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empresarial, o que cria novas perspectivas para a construção de um mundo economicamente 

mais próspero e socialmente mais justo. 

Os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) foram 

desenvolvidos em 2000 para servir de ferramenta de autodiagnostico cuja principal 

finalidade é auxiliar as empresas a gerenciarem os impactos sociais e ambientais decorrentes 

de suas atividades. Estes indicadores foram elaborados com base na estrutura e conteúdo de 

relatórios sociais propostos pela Global Reporting Initiative (GRI), pelo Institute of Social 

and Ethical Accountability (ISEA), utilizando os conceitos do TBL. Embora traga medidas 

de desempenho em sustentabilidade e responsabilidade social, esta ferramenta não se propõe 

a medir o desempenho das empresas nem reconhecer empresas como sustentáveis ou 

responsáveis. 

 

2.5.1.4 Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) – (BOVESPA, 2014; 

MARCONDES E BACARJI, 2010) 

 

 O ISE surgiu em 2005 da premissa básica de equilíbrio entre os pilares do TBL e dos 

novos paradigmas de governança empresarial além dos indicadores de responsabilidade 

social e de sustentabilidade já existentes, foi uma iniciativa pioneira na América Latina, este 

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) busca criar um ambiente de investimento 

compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade contemporânea 

e estimular a responsabilidade ética das corporações.  

O ISE é uma ferramenta para análise comparativa da performance das organizações 

listadas na BOVESPA sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência 

econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa e também é 

utilizado como benchmark para investidores que desejam acompanhar os retorno destas 

empresas preocupadas com as sustentabilidade, por isso pode-se afirmar que estimula as 

corporações a agregar questões ambientais e sociais em seus processos de decisão e 

investimento. 

Sabe-se que é crescente e tendência mundial os investidores procurarem empresas 

socialmente responsáveis, sustentáveis e rentáveis para aplicar seus recursos, estes 

consideram que empresas sustentáveis geram valor para o acionista no longo prazo, pois 

estão mais preparadas para enfrentar riscos econômicos, sociais e ambientais. O ISE busca 

atuar como promotor destas boas práticas sustentáveis nas organizações brasileiras.  
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Para avaliar o desempenho das empresas listadas na BOVESPA com relação aos 

aspectos de sustentabilidade foram eleitos alguns critérios como: 

 Critérios gerais (que questiona, por exemplo, a posição da empresa perante acordos 

globais e se a empresa publica balanços sociais);  

 Critérios de natureza do produto (que questiona, por exemplo, a posição da empresa 

perante acordos globais, se a empresa publica balanços sociais, se o produto da 

empresa acarreta danos e riscos à saúde dos consumidores, entre outros); 

 Critérios de governança corporativa.   

E para gerar indicadores as dimensões ambiental, social e econômico-financeira foram 

divididas em quatro conjuntos de critérios:  

 Políticas (indicadores de comprometimento);  

 Gestão (indicadores de programas, metas e monitoramento);  

 Desempenho;  

 Cumprimento legal.  

Nota-se uma limitação nesta metodologia, devido à avaliação ser somente para empresas 

listadas na BOVESPA, porém seus métodos e boas práticas podem ser utilizados para todas 

as organizações, este modelo também não prevê uma checagem para avaliar o nível de 

maturidade da organização para poder migrar para este conceito mais sustentável. 

Conforme se percebe uma das maiores dificuldades é o entendimento das metodologias 

e sua aplicação, além do pouco conhecimento sobre sustentabilidade dos “stakeholders”, 

como o modelo a ser criado tem o objetivo de ser um indutor de mudanças, precisamos 

compreender alguns conceitos sobre educação para a sustentabilidade.  

 

 

 

2.5.2 Educação para a Sustentabilidade 

 

 A sociedade é aprendiz e educadora ao mesmo tempo e está em constante mutação, 

estamos migrando de um paradigma dominante em que separávamos, onde existe 

especialistas para tudo para um paradigma emergente onde unir, reintegrar, religar são 

atitudes pertinentes, onde a busca do generalista fica evidente, este novo paradigma presa 

um mundo holístico centrado em um pensamento sistêmico (MORAN, 2009). 

O autor ainda nos diz que a educação tem uma dimensão claramente social, de 

aprender com a experiência de outros, de saber conviver melhor com diversidades, apoiando 
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o desenvolvimento das potencialidades de cada um e oferecer condições para a progressão 

do indivíduo. 

 Percebe-se que as organizações precisam dessa mudança em suas atitudes e 

pensamentos, para tanto é necessário usar este novo pensamento emergente na educação em 

que o processo de aprendizagem baseia-se nas experiências do aprendiz, neste caso a própria 

empresa, isso demonstra que indicadores não podem ser estáticos, fixos e imutáveis, eles 

precisam reintegrar, unificar, sendo indutores de mudanças na organização. 

Figura 07: Ciclo de aprendizagem vivencial 

 

Fonte: adaptado de KOLB, 1990. 

 

 A figura 07 demonstra o ciclo de aprendizagem vivencial que é uma metodologia 

de aprendizado que permite à pessoa vivenciar uma experiência concreta, que possibilitará 

que ele caminhe do relato da experiência vivida e chegue a uma ação concreta para aplicar 

nas situações reais do cotidiano (KOLB, 1990). O autor diz ainda que a base da 

aprendizagem vivencial é a experimentação e que a noção de criação e transferência de 

conhecimento é muito mais do que uma mera reprodução e sim um processo que passa pela 

reflexão, crítica e internalização do que é vivido (MOTTA et al., 2012). 

Segundo Moran (1997), para ensinar é necessário educar para saber compreender, 

sentir comunicar-se e agir melhor, integrando a comunicação pessoal, a comunitária e a 

tecnologia. Estudos deste mesmo autor indicam as tecnologias como aliadas no processo de 

aprendizagem, tornando a educação mais humanística, componente indispensável para os 

novos tempos. (MORAN, 2014).   

Este conceito aplicado nas organizações pode demostrar a importância de a empresa 

apreender constantemente. Observa-se também a necessidade de seus sistemas gerenciais 

serem mais dinâmicos e ágeis. Assim a utilização deste conceito para que realmente os 
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sistemas sejam indutores de mudanças significativas na organização, não só mostrando 

resultados, mas também ensinando e mostrando caminhos a seguir pode ser um caminho 

para o desenvolvimento de um sistema computacional que indique caminhos mais 

sustentáveis. 

 É intenção deste estudo que o sistema computacional desenvolvido gere uma 

experiência concreta a organização, indicando qual nível ela encontra-se em relação à 

maturidade para implantação de modelos de sustentabilidade, possibilitando a reflexão dos 

pontos a serem melhorados, permitindo a comparação com sua realidade. Essa “bagagem” 

adquirida permitirá escolher o melhor caminho a ser trilhado e o sistema o ajudará a percorrê-

lo, através de informações de como trabalhar cada ponto para melhorá-lo, gerando 

comportamentos mais eficazes e utilização de novos conceitos no dia-a-dia da organização.  

 

2.6. Trabalhos relacionados  

 

Esta seção tem o objetivo de apresentar alguns trabalhos relacionados à 

sustentabilidade nas organizações e à maturidade da sustentabilidade nas organizações, para 

permitir analisar e identificar as suas diferenças, similaridades e lacunas existentes. O estudo 

procurou entender e levantar os diversos pontos entre as obras, identificando iniciativas e 

aplicações dos trabalhos já escritos.   

 

2.6.1 Sustentabilidade nas organizações 

 

Foram analisados artigos dos últimos 08 anos e a pesquisa foi realizada na base de 

dados multidisciplinar Web of Science, no portal de Periódicos da Capes e os termos 

pesquisados foram: “sustentabilidade organizacional” e “organizational sustainability”. A 

partir desta coleta de dados foram selecionados os 10 artigos nacionais e 12 internacionais 

que continham no título o tema deste trabalho. Após esta seleção, foram lidos os resumos, 

tendo como base o tema e o objetivo deste trabalho de onde restaram 06 artigos para análise 

completa. 

 

2.6.1.1 Sustentabilidade empresarial: conceitos e indicadores (ARAÚJO et. al., 2006) 

Este artigo tem como objetivo apresentar os principais conceitos sobre 

sustentabilidade empresarial e os indicadores de sustentabilidade mais utilizados nas 

organizações brasileiras. 
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Segundo os autores surge uma grande preocupação em relação ao crescimento do 

percentual mundial de pobreza, fome e exclusão social na nossa sociedade e seguindo nessa 

linha as organizações são pressionadas e forçadas a buscar soluções para reduzir o impacto 

ambiental e melhor sua imagem frente a sua responsabilidade social, assim nesse sentido 

muito tem sido feito para a sustentabilidade nas organizações. 

Em seu estudo os autores basearam-se no relatório empresarial Brasileiro de 

Desenvolvimento Sustentável do ano de 2004, onde este analisou as ações sustentáveis de 

diversas empresas brasileiras e definiu os principais indicadores sustentáveis utilizados pelas 

organizações brasileiras. No âmbito da Dimensão Ambiental os indicadores descritos são: 

Redução das Emissões de gases nocivos, de efluentes líquidos e de resíduos sólidos; 

Consumo consciente dos recursos água e energia; conformidade com as normas ambientais; 

Exigência de um posicionamento socioambiental dos fornecedores; Uso racional dos 

materiais utilizados na produção; Investimentos na biodiversidade; Programa de reciclagem 

e preservação do meio ambiente. 

Já na dimensão Econômica, Aumento ou estabilidade do faturamento; Tributos pagos 

ao governo; Folha de pagamento; Maior lucratividade; Receita organizacional; 

Investimentos; Aumento das exportações (relacionamento com o mercado externo) foram os 

indicadores propostos. Para a dimensão Social, indicadores como o Desenvolvimento da 

comunidade/sociedade; Segurança do trabalho e saúde ocupacional; Responsabilidade 

social; Treinamento; cumprimento das práticas trabalhistas; Seguridade dos direitos 

humanos; Diversidade cultural foram os apresentados. 

Os autores afirmam ainda que para ser considerada a existência da sustentabilidade 

empresarial é necessário que a organização apresente ações voltadas para as três dimensões.  

 

2.6.1.2 Sustentabilidade: da evolução dos conceitos à implementação como estratégia 

nas organizações (OLIVEIRA et. al., 2010) 

O presente estudo objetiva propor diretrizes de gestão, promovendo um alinhamento 

entre a sustentabilidade e a estratégia organizacional e criação de uma ferramenta chamada 

Matriz de Alinhamento Estratégico Sustentável (MAES), para contribuir com o 

desenvolvimento sustentável criando uma relação do BSC com o Triple Button Line. O 

trabalho ressalta como pré-requisito conhecer as necessidades sociais e ambientais dos 

stakeholders para a boa utilização de uma ferramenta que envolva a sustentabilidade como 

foco, para validar a MAES foi realizado um estudo de caso em uma fabricante de cosméticos. 
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Os autores definem princípios não excludentes para a sustentabilidade nas 

organizações: incentivar iniciativa voluntária dos profissionais da organização; inclusão de 

profissionais motivados para a sustentabilidade e sua participação no planejamento 

estratégico; desenvolvimento e implantação de indicadores estratégicos, táticos e 

operacionais (nos âmbitos social, econômico e ambiental); estabelecer processo interno de 

participação dos diversos níveis hierárquicos na formulação dos objetivos e metas 

estratégicos vinculados à sustentabilidade organizacional; estabelecer vínculo entre o plano 

de desenvolvimento de carreira ao engajamento dos profissionais à sustentabilidade 

organizacional. 

Como resultado os autores verificaram um baixo alinhamento do pilar social na 

organização, apesar de possuir ações estas não estavam alinhadas com a estratégia da 

organização, onde os pilares ambiental e financeiro estavam com índices bem maiores.  

 

2.6.1.3 Sustentabilidade, valor, desempenho e risco no mercado de capitais brasileiro 

(LAMEIRA et. al., 2013) 

O estudo buscou investigar se as empresas consideradas aquelas que possuem as 

melhores práticas de sustentabilidade no mercado de capitais brasileiros, são as que possuem 

maior valor, melhor desempenho e menor risco, foram listadas 205 empresas listadas na 

bolsa de valores de São Paulo entre 2005 e 2009. 

As melhores regras de sustentabilidade estão intimamente ligadas com a postura da 

organização na sua integração com seus colaboradores e a sociedade para promover o 

alinhamento de suas atividades com os valores necessários a sociedade, gerando assim uma 

percepção aos indivíduos (colaboradores) de que suas atitudes convergem para o mesmo 

pensamento dos outros envolvidos. 

Utilizando vários métodos estatísticos os autores concluíram que foi possível 

estabelecer uma conexão direta entre as melhores práticas sustentáveis e as empresas com 

melhor desempenho, menores riscos e maior valor, além de comprovar que a 

sustentabilidade e a melhor gestão caminham juntas e que, portanto, sustentabilidade tem 

alto valor para a organização. 

 

2.6.1.4 Sustentando a Sustentabilidade nas Organizações (LANGE, BUSCH e 

CEBALLOS, 2012) 
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 Depois dos anos 50 a importância das questões sociais e ambientais evolui muito no 

mundo empresarial assim como os administradores destas organizações estão se tornando 

muito mais conscientes das necessidades de ampliar seus objetivos, além da tradicional 

preocupação financeira. 

 Nesse artigo os autores afirmam que existe um crescente interesse na literatura sobre 

sustentabilidade nos últimos anos e os levaram a realizar um estudo teórico em outros seis 

artigos sobre a sustentabilidade e teve como objetivo entender melhor o porquê as empresas 

decidem por práticas sustentáveis. Segundo os autores o que foi percebido é que, apesar de 

muitas práticas sustentáveis serem promovidas nas organizações causam um impacto ético 

e sustentável na sociedade em geral, porém o que é deixado de lado é como manter 

(sustentar) a sustentabilidade nas organizações, ou seja, como manter as práticas sustentáveis 

nas empresas para que os stakeholders e a própria empresa continuem com sua gestão e 

estratégias voltadas à sustentabilidade. 

 Para os autores seu estudo teórico vem a provocar outros estudos sobre a importância 

do tema sustentabilidade e ética empresarial e que se torna necessário futuras pesquisas sobre 

a contribuição real da sustentabilidade nas organizações e a eficácia da sustentabilidade 

contemporânea.  

 

 

 

2.6.1.5 Promover a sustentabilidade organizacional por meio da interação dialógica 

(WALS e SCHWARZIN, 2012) 

 As rotinas e sistemas convencionais não funcionam mais no mundo dos negócios, um 

repensar rotinas e sistemas através de uma co-criação criativa passa a ser um caminho para 

um mundo mais sustentável. 

 Para tanto uma organização sustentável necessita equilibrar pessoas, prosperidade e 

planeta, ou seja, manter o triple botton line equilibrado para que realmente haja a 

sustentabilidade organizacional. 

Os autores neste artigo tem a preocupação de mostrar a importância de como envolver 

pessoas, organizações e comunidades para a efetiva sustentabilidade e como a interação entre 



 

 

52 

 

as partes gera aprendizagem e que está é uma competência essencial para a sustentabilidade 

nas organizações. 

Neste artigo foram realizados dois estudos de caso que permitiram compreender como 

grupos e organizações podem vir a utilizar a interação dialógica e o aprendizado em torno 

da sustentabilidade, além de identificar as competências que são necessárias auxiliar nas 

preocupações de sustentabilidade nas organizações. 

Os autores concluem que para que a sustentabilidade ocorra nas organizações é 

importante levar em conta que as pessoas terão de desenvolver capacidades e qualidades que 

lhes permitam contribuir para comportamentos alternativos e diferentes dos usais 

atualmente, portanto percebe-se a importância da interação dialógica e do aprendizado que 

gera essa troca de conhecimentos prévios e posteriores gerados. 

 

2.6.1.6 Gestão da Mudança - Condição de sustentabilidade organizacional nas 

Pequenas e Médias empresas (POPESCU et. al., 2012) 

Para os autores a sustentabilidade nas organizações depende dos recursos humanos da 

organização, onde são os únicos capazes de programar as mudanças de rotina e 

procedimentos necessários no presente e no futuro das organizações, pois a mudança precisa 

ser da organização como um todo e não apenas do alto escalão gerencial. Também afirmam 

que ser sustentável hoje é necessário para que o pilar econômico da sustentabilidade consiga 

chegar ao seu auge, tornando assim uma organização moderna, dinâmica e poderosa 

sustentada nos pilares do TBL. 

Os autores realizaram seu estudo em empresas de Tecnologia da Informação - TI de 

pequeno e médio porte da Romênia com o objetivo de verificar a implementação da mudança 

na gestão nestas empresas e a percepção sobre a racionalidade e operacionalidade das 

mudanças para assegurar a viabilidade da sustentabilidade organizacional. Torna-se um pré-

requisito para a viabilidade da sustentabilidade organizacional a mudança na organização 

com uma gestão eficaz e eficiente, o que se percebe é que as organizações de TI estudadas 

não promovem corretamente está mudança, apesar do conhecimento da situação a 

implantação de estratégias são pontuais e retroativas, ao invés de proativas e sistêmicas, 

sendo assim é necessário estudos aprofundados para verificar a condição da organização de 

realmente poder aplicar essa mudança conceitual e prática para a sustentabilidade 

organizacional. 
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2.6.1.7 Análise dos trabalhos relacionados sobre sustentabilidade nas organizações 

Da análise dos artigos e das sínteses apresentadas nas subseções anteriores pode-se 

observar que para que exista a sustentabilidade empresarial é necessário ações voltadas às 

três dimensões da TBL, além de incentivar iniciativa voluntária dos profissionais e que estes 

estejam motivados para a sustentabilidade e que participem da formulação do planejamento 

estratégico. Desenvolvendo e implantando indicadores sociais, econômicos e ambientais, 

além do estabelecimento de um plano de carreira vinculado ao engajamento dos profissionais 

à sustentabilidade organizacional. A necessidade de aprendizado constante para a 

manutenção da prática da sustentabilidade, além da interação entre as partes também gerar 

esse aprendizado necessário para que a sustentabilidade organizacional aconteça. Também 

foi verificado pelos autores estudados um baixo alinhamento do pilar social na organização.  

Para buscar um equilíbrio desta dimensão com as demais há necessidade de inovar, 

gerando momentos de aprendizagem organizacional e desenvolvendo ações socioambientais 

e socioeconômicas que tragam a tona o aspecto social como um dos pilares para a 

sustentabilidade. E por último o entendimento de que a sustentabilidade caminha junto com 

a boa gestão organizacional. 

Além desta análise na tabela 04 apresenta-se uma comparação construída para verificar 

a existência nos artigos de indicadores, índices e ferramentas para apoio a uma gestão mais 

eficiente e eficaz em prol da sustentabilidade organizacional. Nos estudos analisados 

percebe-se uma tendência das organizações sustentáveis a possuírem gestões mais 

eficientes e eficazes, porém a tabela 04 demonstra carência de ferramentas para 

promover essa melhor gestão, utilizando indicadores ambientais, econômicos e sociais 

que se inter-relacionem produzindo índices de sustentabilidade organizacional no 

tempo certo para a tomada de decisão.  

 

Tabela 04: Análise dos trabalhos relacionados sobre sustentabilidade nas organizações 
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Fica evidente nos estudos a importância que a sustentabilidade ocupa atualmente para 

as organizações e entre as vantagens em utilizar esta metodologia sustentável está o melhor 

desempenho financeiro, o estimulo a inovação, a melhor gestão e o envolvimento do 

stakeholders em seus processos, porém duas lacunas são confirmadas nos trabalhos: a 

necessidade de uma averiguação da maturidade da organização em utilizar metodologias 

sustentáveis e se os recursos humanos da organização estão preparados para esta mudança 

organizacional.   

 Buscando preencher estas lacunas este trabalho de pesquisa desenvolveu um modelo 

para medir a maturidade para a implantação de modelos sustentáveis nas organizações, além 

de ser um indutor de mudanças, ensinando e demonstrando as melhores práticas a serem 

seguidas para o aumento do nível de maturidade da organização para uma implantação 

correta e sanando os problemas já listados pelos trabalhos estudados.  

 

2.6.2 Ferramentas para analisar maturidade da sustentabilidade nas organizações 

 

Foram analisados artigos dos últimos 5 anos publicados na base de dados 

multidisciplinar Web of Science no portal de Periódicos da Capes em periódicos 

reconhecidos como Revista Produção, Sistema e Gestão, RCA – Revista de ciências da 

administração, Revista Brasileira de Ciências Ambientais e Revista portuguesa e brasileira 

de gestão, além de artigos publicados em eventos reconhecidos na área ENEGEP, SIMPEP 

e CNEG – Congresso Nacional de Excelência em Gestão e os termos pesquisados foram: 

“Modelo de maturidade de sustentabilidade organizacional” e “Maturity model for 
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organization sustainability”. A partir desta coleta de dados foram selecionados os 5 artigos 

que continham no título o tema avaliação e/ou análise de maturidade para a sustentabilidade 

organizacional.  

 

2.6.2.1 Análise de um modelo de maturidade para mensurar sustentabilidade em uma 

empresa: um estudo de caso (RESINA, MENDES e MORIS, 2012) 

 

Para os autores a utilizações de indicadores de sustentabilidade propicia adequação a 

legislação ambiental e as boas práticas para a sociedade, o que estrategicamente auxilia a 

empresa a conseguir vantagens competitivas em um ambiente muito mais consciente em 

relação ao desenvolvimento sustentável. O artigo tem como objetivo divulgar a aplicação de 

uma ferramenta em uma organização, o modelo hierárquico do Centro Lowell de Produção 

Sustentável (LCSP) e contribuir com a edificação do conhecimento em questão, este modelo 

não é quantitativo e sim um modelo de maturidade que avalia o nível em que uma empresa 

se encontra em relação ao sistema que é utilizado para mensurar sustentabilidade conforme 

figura 08.  

Figura 08: Modelo Hierárquico do Centro Lowell (LCSP) 

 

Fonte: Resina, Mendes e Moris (2012). 

No primeiro nível encontram-se os indicadores em que as ações das empresas são para 

cumprir os requisitos, ou seja, cumprir as legislações vigentes, no segundo nível mensurar o 

desempenho do processo produtivo e a utilização dos materiais, são indicadores ligados à 

redução de custo já no terceiro nível os mesmos avaliam os efeitos gerados pelas atividades 

operacionais das empresas no meio ambiente, como exemplo o CO2 emitido, no quarto nível 

são analisadas as cadeias de suprimento e o ciclo de vida dos produtos, portanto busca-se 

avaliar a cadeia de um modo geral como reutilização, reciclagem e utilização de materiais 
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renováveis e no último nível mostram como as a ações das empresas proporcionam a 

sustentabilidade de maneira ampla para a sociedade, os fatores sociais, ambientais e 

econômicos devem ser levados em consideração. 

 Os autores realizam um estudo de caso exploratório para analisar a aplicabilidade do 

modelo e as dificuldades encontradas em uma empresa líder da América latina do setor 

petroquímico. Como resultado foi possível quantificar e levantar o número de indicadores 

utilizados pela empresa em cada nível do modelo, porém não foi possível afirmar que a 

organização é sustentável, mas sim que ela mensura suas atividades focando determinado 

nível de sustentabilidade, além de perceber os esforços ligados a promoção da 

responsabilidade social e ambiental. Nota-se que a organização encontra-se em um nível de 

promoção da sustentabilidade, mas ainda não atinge níveis mais avançados, muito pela falta 

de conhecimento de conceitos essências a promoção da sustentabilidade organizacional. 

Portanto o estudo de caso realizado o modelo LCSP mostrou-se viável para analise 

diagnóstica relacionada ao nível de indicadores sustentáveis atuais utilizados e permite 

perceber que é necessário formular novos indicadores para avançar a níveis mais 

“sustentáveis”. 

A dificuldade encontrada foi em classificar alguns indicadores nos níveis do modelo, 

pois estes teoricamente participavam de mais de um nível do modelo estudado, também a 

percepção da necessidade de uma maior disseminação de conceitos sobre indicadores de 

sustentabilidade ambiental, social e econômico nas empresas. Os autores comentam da 

necessidade de mais estudos para aprofundar e ampliar o conhecimento científico na área de 

sustentabilidade nas organizações. 

 

2.6.2.2 Sistemática para avaliação da maturidade da sustentabilidade empresarial no 

contexto do Triple Bottom Line (OLIVEIRA e LIMA, 2010) 

 

Para os autores a pressão imposta pelas leis, regulamentos, stakeholders e a sociedade 

fazem com que o tema sustentabilidade deixe de ser optativo para as organizações e passe a 

ser obrigatório e decisivo em suas ações e planejamentos. Neste artigo os autores apresentam 

uma discussão no contexto do desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade, num 

ambiente de avaliação da maturidade estratégia de sustentabilidade, ou seja, verificar a 

tendência de inserção da sustentabilidade no planejamento estratégico e sua influência nas 

decisões organizacionais. 
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Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e um estudo exploratório para levantar os 

indicadores econômicos, ambientais e sociais, baseado na proposição da MAES – Matriz 

para Alinhamento da Estratégia Sustentável foi realizado análise conjunta do TBL e BSC 

para construir a matriz. 

Primeiramente foi realizado um estudo exploratório no levantamento de indicadores 

econômicos, ambientais e sociais comuns, a partir de relatórios de sustentabilidade 

empresarial ETHOS, ISE (BOVESPA) e IBASE, posterior foram analisados conjuntamente 

o TBL com o BSC de forma a construir a Matriz para alinhamento da estratégia sustentável 

(MAES), conforme exemplo na figura 09.  

Figura 09: Matriz para Alinhamento da Estratégia Sustentável (MAES) TBL x BSC 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira e Lima (2010). 

 No presente trabalho foi possível identificar e analisar a correlação entre o TBL e o 

BSC através da matriz MAES e foi constatado que, ao contrário do que as organizações 

argumentam para justificar o baixo nível de investimento em responsabilidade social, a 

mesma pode promover lucro e melhorias em todo o âmbito estratégico, também que o pilar 

econômico demonstra maior impacto sobre o pilar ambiental, já o pilar ambiental o foco é 

basicamente nele próprio devido a quantidade de leis e regulamentações existentes, em 

relação ao pilar social este encontra-se desenvolvido e correlacionado com os outros, porém 

muitas organizações não tenham identificado seu potencial como diferencial competitivo. 

Portanto nota-se que os benefícios nem sempre são claros para os gestores organizacionais 

que a maioria das vezes não utilizam todo o potencial da correlação que os pilares do TBL 

proporcionam a organização em relação a estratégia da mesma, principalmente no quesito 

ambiental. 
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2.6.2.3 Avaliação do nível de maturidade em sustentabilidade através do Modelo 

Hierárquico de Lowell (ROCHA, MENDES e MORIS, 2013) 

 

 Os autores afirmam que questões ambientais como conservação de recursos e 

sustentabilidade devem ser levadas em conta nas decisões tomadas pelas gerencias das 

organizações e que estas melhoram a reputação e a imagem da corporação perante a 

sociedade gerando o aumento da lucratividade. Este artigo estudou a aplicação do Modelo 

Hierárquico de Lowell (LCSP), para mensurar o nível de maturidade em sustentabilidade em 

uma empresa, analisando os indicadores de sustentabilidade já utilizados, com o objetivo de 

verificar a aplicabilidade do modelo e sua utilização como ferramenta para a busca do 

desenvolvimento sustentável. 

Foram realizados estudos bibliográficos e um estudo de caso em uma indústria do setor 

de embalagens, rótulos e etiquetas, além da aplicação de um questionário para a coleta de 

dados para realizar o mapeamento dos indicadores da empresa e estes dados (indicadores) 

avaliados pelo Modelo de Lowell. 

O modelo de Lowell é formado por cinco níveis onde cada um indica o estágio de 

maturidade da sustentabilidade que a organização encontra-se, o nível que a mesma 

encontra-se é medido pelos indicadores utilizados, sendo avaliados e classificados pelo 

responsável em aplicar o modelo.  

Foi possível observar a grande concentração de indicadores no nível 2 do modelo de 

Lowell que segundo os autores deve-se a busca por redução de custo e aumento da 

competitividade, também a pouca utilização de indicadores da GRI e ISO, pode então supor 

que as empresas precisam se direcionar para a sustentabilidade, buscando desenvolver 

indicadores que avaliem seus impactos gerados o que seria o nível 3 do modelo de Lowell. 

Os autores ainda afirmam que levantar os indicadores na empresa para serem analisados e 

posteriormente categorizados através do Modelo Hierárquico de Lowell é uma tarefa 

desafiadora, pois, com a disseminação e uso de sistemas de informação pelas empresas em 

geral, podem-se criar dados e indicadores em excesso. Tal fato também pode induzir a uma 

análise inadequada. A falta de direcionamento sobre como fazer o levantamento dos dados 

na empresa, também dificulta a aplicação, além da percepção de dificuldade da avaliação do 

modelo em empresas de pequeno porte. 

 

2.6.2.4 Metodologia para análise de maturidade de inovações sustentáveis (ASSIS et. 

al., 2012) 
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 Neste artigo os autores afirmam a importância da inovação e sustentabilidade, 

pois na atualidade a necessidade de novos produtos, processos e serviços ambientalmente 

corretos faz com que as empresas sejam responsáveis pelos mesmos ao longo de todo o ciclo 

de vida dos produtos, demonstrando assim a relação direta entre inovação e sustentabilidade. 

Nesse cenário os mesmos buscaram identificar os tipos de estágios que as organizações 

possam apresentar para analisar a sustentabilidade como fonte geradora de inovação nas 

empresas, tendo como objetivo apresentar uma proposta de metodologia para análise de 

maturidade aplicada ao contexto de inovações sustentáveis nas organizações.  

Para a criação dos quatro níveis de maturidade da ferramenta foram utilizados estudos 

de outros autores buscando uma evolução da importância estratégica da sustentabilidade, 

iniciando com nenhuma ou pouca importância, onde as empresas são motivadas unicamente 

pelas exigências legais até uma atuação sustentável totalmente estratégica como fonte de 

inovação, de novos mercados e como geradora de maior lucratividade, dois fatores são 

levados em conta para a classificação das organizações em primeiro lugar os indicadores da 

GRI são avaliados e em segundo o resultado obtido em cada pilar do TBL através da 

definição de famílias e seus pesos, conforme segue na figura 10.  

Figura 10: Ferramenta de análise de maturidade em sustentabilidade 

 

Fonte: Assis et al. (2012). 

Neste artigo foi realizado um estudo exploratório, bibliográfico e um estudo de caso 

para permitir a investigação e análise de práticas de sustentabilidade indutoras de inovação 

em uma empresa do ramo alimentício que tem seus dados divulgados em seu site, para a 

construção da ferramenta de análise, foram utilizados os indicadores baseados no relatório 

do GRI e conceitos do TBL. O artigo apresentou como a sustentabilidade é atualmente um 

diferencial competitivo para as empresas, proporcionando maior eficiência e ganhos através 
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da inovação, além de demonstrar que a ferramenta utilizada é capaz de auxiliar as 

organizações no planejamento de práticas sustentáveis, através de medidas de desempenho 

mensuráveis abordadas de forma clara e direta, utilizando os resultados como um mapa de 

práticas sustentáveis e inovadoras que leva a organização a busca dos resultados desejados. 

 Como limitação os autores relatam a aplicabilidade da ferramenta, pois o modelo apresenta 

a necessidade de atualizações periódicas para adequá-la a realidade do mercado, também a 

subjetividade presente na avaliação de alguns critérios que são qualitativos, além de que a 

diferença de níveis é baseada nos indicadores da GRI, ou seja, é analisada a quantidade de 

indicadores existentes para dizer que nível a organização está.  

 
2.6.2.5 Proposta de um modelo de maturidade para Gestão do Conhecimento: KM3 

(OLIVEIRA et. al., 2010) 

 

Segundo os autores os modelos de maturidade são adotados em várias áreas como 

gestão da qualidade, desenvolvimento de software, gestão de projetos, entre outros e estes 

permitem as organizações avaliarem sua evolução perante a si mesmo, este trabalho tem 

como objetivo principal propor um modelo de maturidade de gestão do conhecimento que 

permita à organização avaliar a sua situação em relação à Gestão do Conhecimento (GC), 

para isso desenvolveu uma pesquisa exploratória em três etapas, na primeira foram 

identificados os modelos já existentes de maturidade de GC, na segunda etapa foi 

desenvolvido um novo modelo e por fim foi validade por 28 profissionais. 

Este modelo é baseado em cinco estágios com seus objetivos: Estágio 0 - falta de 

consciência, a organização não reconhece o valor da GC para melhoria de seu desempenho; 

Estágio 1 – Planejamento, o objetivo é reconhecer o valor da GC e prepara a organização 

para a implantação; Estágio 2 – Iniciação, o objetivo é começar as iniciativas de GC na 

organização; Estágio 3 – Avaliação, avaliar e melhorar a GC internamente; Estágio 4 – 

Integração, é desenvolver o conhecimento em rede, internamente (funcionários) e 

externamente à organização (clientes, parceiros, fornecedores, etc.). 

O estágio que a organização encontra-se é definido da seguinte forma: os 

colaboradores e os gestores identificarão o estágio da organização para cada fator. Se não 

existir um consenso sobre o estágio do fator, a resposta mais frequente será adotada para 

classificar o estágio. 

Os resultados ainda são prematuros, mas observa-se um auxílio na reflexão de como a 

organização está e como ela pode melhorar em seus processos e ações, ou seja, o modelo 
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KM3 torna-se um guia para gerenciar os fatores que influenciam a Gestão do Conhecimento 

na empresa, por outro lado um aspecto negativo na avaliação da proposta é a difícil 

implantação e utilização por empresas de pequeno porte muito devido à facilidade de 

disseminação do conhecimento tácito e dificuldade na disseminação do conhecimento 

explícito nestas pequenas organizações. 

A Gestão do Conhecimento é um conjunto de processos que comandam a criação, 

armazenamento e disseminação do conhecimento interna e externamente à organização, 

alinhada com os objetivos do negócio, segundo diversos autores as organizações reconhecem 

a importância e a vantagem competitiva que a GC as proporciona. 

 
2.6.2.6 Análise dos trabalhos relacionados sobre ferramentas para analisar maturidade 

da sustentabilidade nas organizações 

Da análise dos artigos e das sínteses apresentadas nas subseções anteriores podemos 

observar que os modelos criados e testados apresentaram resultados satisfatórios 

principalmente em situar a organização em que nível a mesma encontra-se sobre a 

sustentabilidade, cada modelo utiliza a sua maneira de fazer a avalição, porém todos 

utilizando os conceitos do Triple Botton Line e sua análise baseada em indicadores de 

organizações pró-sustentabilidade como o instituto ETHOS, GRI e ISO, porém o que mais 

chama a atenção são as lacunas existentes e situações problemas mencionados por seus 

autores nas validações dos modelos propostos, gerando algumas considerações importantes 

a serem observadas como a grande dificuldade da aplicação destes em micro e pequenas 

empresas, muitas vezes pela dificuldade de entendimento da metodologia proposta e da falta 

de conhecimento de conceitos essências da sustentabilidade, percebem-se, portanto a 

importância em preparar a organização para a implantação de metodologias, conceitos e 

teorias sobre a sustentabilidade. Alguns modelos consideram apenas a quantidade de 

indicadores como sendo fator determinante para a avaliação e classificação em que nível a 

organização está, o que podemos julgar que quanto mais indicadores a organização tiver 

maior seu índice de sustentabilidade. Outro fator importante é a falta de percepção dos 

gestores nos benefícios sociais e financeiros que ações ambientais podem trazer a 

organização e também as vantagens financeiras e ambientais que atitudes sociais possam 

causar na mesma, o que falta realmente é o conhecimento das correlações entre os três pilares 

do TBL para ações fundamentadas com este conceito para dessa forma gerar a 

sustentabilidade organizacional. 
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Além desta análise na tabela 05 apresenta-se uma comparação construída para verificar 

os modelos de maturidade e sustentabilidade e os principais resultados e suas limitações em 

prol da sustentabilidade organizacional. Nos estudos analisados percebe-se uma tendência 

dos modelos em utilizar indicadores de organizações pró-sustentabilidade como 

instituto ETHOS, GRI e ISO e a orientação para o Triple Botton Line, além da 

possibilidade de localizar os níveis em que cada organização estudada está no modelo 

proposto, porém algumas limitações importantes foram verificadas como a necessidade 

de pessoas capacitadas e treinadas para realizar as análises que normalmente foram 

muito difíceis de serem aplicadas e muita dificuldade em realizar estas análises em 

empresas de pequeno porte. 

Tabela 05: Tabela comparativa sobre os modelos de maturidade e sustentabilidade 

 

Fica evidente nos estudos a importância que modelos que consigam medir e analisar a 

sustentabilidade tem para as organizações, pois auxilia a mesma a perceber quais as ações, 

ferramentas e atitudes mais sustentáveis elas possuem e que estas trazem benefícios 

principalmente econômicos, porém para suprir as lacunas existentes se faz necessário uma 

ferramenta para pequenas empresas com uma metodologia mais fácil e sem a necessidade 

de especialistas para a sua aplicação, desta forma no próximo capitulo a usabilidade será 

explicada.   
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2.7 Usabilidade 

 

Usabilidade, segundo Nielsen e Loranger (2007), Nielsen (2014) e Norman (2006), é 

um atributo de qualidade relacionado à facilidade em usar algo, ou seja, a rapidez com que 

os usuários podem aprender a usar alguma coisa.  Na Web, a usabilidade é uma condição 

para a sobrevivência do site, ou seja, se for difícil de usar o site o usuário simplesmente  o 

abandona. Já em uma intranet a usabilidade é uma questão de produtividade dos 

colaboradores, pois tempo perdido para ler instruções ou encontrar algo significa dinheiro 

perdido (NIELSEN, 2014).   

Portanto, segundo Nielsen e Loranger (2007) e Preece, Rogers e Sharp (2005) é 

necessário projetar para o usuário, ou seja, escutar os usuários, torná-los centro de seu 

projeto. Projetar interfaces elaboradas e não convencionais pode gerar resultados 

esteticamente bonitos, porém a chave para um bom sistema é a simplicidade aliada a um 

design. Os mesmos autores e Bevan, Claridge & Petrie (2005) afirmam a importância em 

testar o sistema com usuários reais, dando-lhes tarefas e os observá-los, esse é o teste mais 

eficiente, fácil e barato de fazer, Nielsen (2014) afirma que testar com 5 usuários já é o 

suficiente e ainda complementa que ouvi-los é enganador, o importante é observá-los na 

realização das tarefas. 

Martins et al., (2012) e Bevan (1995) vão além e afirmam que a usabilidade permite 

contemplar aspectos como diversão, eficácia, estética, bem-estar e suporte para o 

desenvolvimento humano entre outros. Já Quaresma e Moraes (2011) em seus estudos 

demonstram a importância da usabilidade para medir a satisfação de uso de interfaces. 

Portanto, percebe-se que a melhoria da usabilidade apresenta muitos benefícios os quais 

Bevan, Claridge & Petrie (2005) e Park et al., (2006) em seus estudos citam:  

- Aumento da eficácia e da eficiência: um sistema adaptado ao modo como o utilizador 

age permite uma interação mais eficaz e eficiente; 

- Maior produtividade: permite que o utilizador se concentre na tarefa e não na 

ferramenta, aumentando o seu desempenho em consequência da qualidade da 

interação; 

- Menor necessidade de formação: um sistema com um bom nível de usabilidade, 

projetado com base no utilizador final facilita a aprendizagem; 

- Melhoria da aceitação: gera maior confiança sistemas bem projetados com 

funcionalidades que facilitem a informação para o usuário; 

- Apoio a utilizadores com menos competências tecnológicas; e 
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- Redução de erros. 

Resumindo, usabilidade é percebida quando se analisa como o usuário utiliza um 

determinado sistema e como estão organizadas as tarefas que ele realiza, ou seja, conhecer 

como as outras tarefas afetam o trabalho do usuário e entender a melhor maneira de 

apresentar o ambiente para o mesmo. É interessante que o ambiente tenha atrativos e 

benefícios que o façam utilizar o sistema. Portanto, a utilização de técnicas de usabilidade 

no sistema proposto é para melhor desenhar o ambiente composto principalmente pela 

análise do formulário de pesquisa junto ao usuário como também na busca de uma melhor 

forma de apresentação (design) aos seus usuários. 

Para avaliar a usabilidade Nielsen e Mack (1994) e Nielsen e Loranger (2007) dividem 

em 4 categorias ou formas de avaliação, conforme apresenta-se a seguir:  

a) Automática: as especificações listadas para a interface analisada e o resultado final 

sofrem um processo comparativo por meio de softwares projetados com esse fim. 

b) Empiríca: funciona por meio de observação. A usabilidade da interface é posta à 

prova por meio de testes com os usuários reais. É a forma de avaliação mais utilizada, 

mas ainda apresenta um custo elevado. 

c) Formal: a usabilidade é medida a partir de modelos e fórmulas. Apresenta 

dificuldades de aplicação, principalmente com interfaces altamente interativas e 

complexas. 

d) Informal: baseadas em regras heurísticas e de experiências, conhecimentos ou 

habilidades pessoais do avaliador ou de grupo interdisciplinares. 

Segundo Nielsen (2014), o ideal é possuir um laboratório para testes, porém uma sala 

ou escritório que não possuam distrações funciona perfeitamente, mas o que realmente 

importa é que o usuário fique à disposição para ser observado enquanto interage com o 

design e o sistema. 

 

2.7.1 Descrição da metodologia Task & Data – Model Based User Interface 

Development (TD-MBUID) – Orozco (2010) 

 

O desenvolvimento da interface de usuário pode ser visto na figura 1, divido em dois níveis 

de modelagem. Inicialmente são analisadas as tarefas e objetos de domínio, que ficam 

independentes da tecnologia e nos permite compreender os modelos mentais dos usuários 

para desenvolver a interface do usuário a partir de dados de negócios. A modelagem da 

interface do usuário é feita inicialmente através de formulários em papel, que suporta a 
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realidade e independe de tecnologia. Após, são analisadas as tarefas e objetos para identificar 

os diálogos entre o usuário e o computador. Este diálogo acontece através de um conjunto 

de interfaces que são geradas a partir de uma especificação abstrata para, por fim, obter um 

resultado.  

Ao contrário da maioria das abordagens de desenho, este método propõe especificar a 

interação com o sistema depois de desenhadas as interfaces de negócio do usuário. Esta 

proposta de desenvolvimento de interface de usuário permite ao desenvolvedor continuar o 

desenho a partir dos dados iniciais e das tarefas interativas, porém esse processo não é 

completamente automático e requer a intervenção constante do usuário, criando um forte 

vínculo de participação do usuário no processo de desenvolvimento da interface. 

Figura 11: Fluxo de desenvolvimento de interface de usuário na metodologia TD-MBUID 

 

Fonte: Orozco (2010). 

 

A figura 11 demonstra o fluxo do desenvolvimento descrito na direção do eixo X, por 

outro lado percebe-se outra dimensão, no eixo y. Isso define diferentes fluxos de 

desenvolvimento de interface de usuário o que possibilita avaliar o desenho na medida em 

que evolui o ciclo de vida de desenvolvimento do processo.  

 Na fase de modelagem abstrata da interface o desenvolvedor pode gerar protótipos de 

interface seguindo dois tipos de rotas: a rota baseada em dados (a partir da interface de 

negócio do usuário) ou a rota baseada em tarefas (a partir do modelo de interação), conforme 

figura 12.  
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Figura 12: Processo de modelagem TD-MBUID 

 

Fonte: Adaptado de Orozco (2010). 

 

Na figura 12, observa-se a Interface de negócio do Usuário (Business User Interface) 

que é a interface em papel que representa a captura da informação dos processos de negócio, 

ou seja, a informação que é compartilhada entre usuários e trabalhadores. Esta interface de 

usuário de negócio é independente da tecnologia e neste nível se encontra os Modelos 

Mentais (MM – Mental Models), Formulário de dados (DF – Data Form) e formulário de 

papel (PF – Paper Form). Também a Interface de Usuário (User interface) onde se 

encontra a interface abstrata de usuário (AUI – Abstract User Interface), a interface concreta 

de usuário (CUI – Concret User Interface) e a interface final do usuário (FUI – Final User 

Interface).  

Para o desenvolvimento de qualquer sistema utilizando a metodologia proposta, em 

um primeiro momento é necessário um plano de usabilidade que, segundo Orozco (2010) 

precisa verificar qual ou quais os ambientes (locais de uso) que o sistema será utilizado, as 

plataformas computacionais ou não que serão usadas, exemplo: intranet da organização, 

internet, etc., quais os tipos de usuários e as tarefas que poderão ser realizadas. A figura 13 

apresenta a ideia descrita por Orozco (2010). Segundo Nielsen e Loranger (2007) e Orozco 

(2010), a usabilidade está intrínseca quando se analisa as tarefas e como está composto o 

trabalho, por isso existe a necessidade de se identificar e compreender as tarefas que usuário 

irá fazer, ou seja, analisar a semântica do trabalho (como se chamam as tarefas e a sua 

influência no formulário, quem é o autor principal, como o trabalho é finalizado, como gerar 

intenção no usuário, entre outras.).  
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Figura 13: Plano de usabilidade inicial 

 

Fonte: Adaptado de Orozco (2010). 

 

Para a aplicação da metodologia é necessário conhecer alguns conceitos da TD-MBUID 

para melhor entendimento da figura 14. São oito os conceitos e os mesmos estão descritos a 

seguir. 

- Business Domain Problem (Domínio do problema de negócio): É a situação 

problema modelada em torno do trabalho do usuário. 

- Prototyping (prototipagem): É o processo de criação de um esboço da interface do 

usuário, com a finalidade de explorar e validar o desenho antes de iniciar o 

desenvolvimento real.  

- Business Domain Data (dados do domínio de negócio): Este componente ilustra a 

estrutura dos dados do domínio do negócio, representados por entidades de negócio.  

- Key User (usuários chaves): São as pessoas que possuem o conhecimento sobre os 

dados do negócio. 

- Developers (desenvolvedores): São as pessoas encarregadas de desenvolver a 

interface do usuário.  

- Mental Models (modelos mentais): Este componente representa o desenho da 

interface de negócio do usuário, criada em papel e que representa o entendimento do 

usuário e as peças chaves dos dados do modelo de domínio. 

- Data Form (formulário de dados): Este componente representa o desenho da 

estrutura dos dados de acordo como a informação é exibida na interface. 

- Paper Form (formulário em papel): Este componente representa o desenho dos 

formulários de maneira realista. 
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Figura 14: Imagem descritiva da aplicação da metodologia TD-MBUID 

 

Fonte: Adaptado de Orozco (2010). 

 

A Figura 14 apresenta o usuário chave, o qual representa um projeto inicial da interface 

do usuário, que pode conter o modelo de negócio (layout, esqueleto) e a semântica dos dados. 

Também pode ser observado, na figura 14, que o projeto é supervisionado pela equipe de 

desenvolvimento, ou seja, todas as tarefas de projeto são supervisionados pelos 

desenvolvedores quando se trata de questões relacionadas com o usuário. Ao mesmo tempo, 

a equipe de desenvolvedores está realizando os diferentes componentes (papel, formulário 

de dados, projeto) para serem avaliados e construídos com base nas especificações do 

usuário e de forma interativa (prototipagem). Esses componentes têm o Domínio dos dados 

de negócio, formado por entidades empresariais que representam dados que suportam as 

tarefas de negócios. Além disso, depois de fazer a captura de modelos mentais, um design 

visual realista é feito. No TD-MBUID a apresentação da interface do usuário é dada pela 

forma, que é capturada em formulário de papel. Assim, (formulário em papel) a estrutura da 

apresentação da interface do usuário que está ligada à semântica dos dados é descrita.  

 

3 METODOLOGIA   

 Este trabalho é de nível acadêmico, pois segundo Barros (2000) buscou aprimorar 

conceitos e métodos já existentes e se origina por uma pesquisa exploratória onde busca a 

aproximação e familiaridade com o tema. Também é descritiva na medida em que descreve 

as características conhecidas.  
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 Quanto aos procedimentos de coleta de dados são caracterizados como: Pesquisa 

bibliográfica para o desenvolvimento do modelo de maturidade da sustentabilidade 

organizacional e posteriormente a criação do sistema computacional, e um estudo de caso 

realizado para a aplicação e validação do sistema computacional. Como fontes de 

informação pode-se indicar a bibliográfcia e de campo (SANTOS 2000).  

 

3.1 Procedimentos metodológicos 

 

O estudo em questão foi desenvolvido na Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC 

nos laboratórios do programa de Mestrado em Sistemas e Processos Industriais e em estudos 

de campo para realização do diagnóstico e validação da ferramenta. Também foi realizado 

um período de estudo na Universidade de Quindío na Colômbia para investigar o uso de 

indicadores em empresas do agronegócio da região de Quindío, além de estudar técnicas de 

usabilidade para a criação do sistema computacional. Para atingir os objetivos específicos 

deste trabalho, o presente estudo foi dividido em duas etapas: Primeiro foram realizados 

estudos teóricos e de campo para o desenvolvimento do modelo de maturidade da 

sustentabilidade organizacional e posteriormente foi criado e validado o sistema 

computacional. A Figura 15 apresenta o fluxograma executivo desta pesquisa, cujos detalhes 

de cada etapa são descritos a seguir. 
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Figura 15: Fluxograma da pesquisa 

 

 

 Para a realização da etapa I (Desenvolvimento do modelo de maturidade para a 

sustentabilidade) foram realizados os seguintes passos: 

 11. Pesquisa bibliográfica realizada na base de periódicos da CAPES e Web of Science 

buscando artigos que tratem dos seguintes assuntos: Planejamento Estratégico, Sistemas de 

medição de desempenho, Indicadores de desempenho, itens de controle, TBL, Pensamento 

sistêmico, Indicadores sistêmicos e Educação, sustentabilidade organizacional, maturidade 

nas organizações e Usabilidade. O período dos estudos teóricos foi realizado de março de 

2013 até dezembro de 2014 

 1.2 Para a identificação de indicadores sistêmicos foram utilizados as características 

definidas por Lacerda (2006) onde: 

 Os indicadores devem estar associados a funções e planejamento e à tomada de 

decisão estratégica, tática e operacional, ou seja, indicadores demonstram o rumo à 

organização. 

 Não são numéricos apenas escalares, direcionando para o aumento ou diminuição. 

 Devem apontar para as mesmas direções definidas no processo estratégico. 

 Devem ser agregados e consolidados, permitindo a centralização em poucos 

indicadores. 
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 Os indicadores devem extrapolar os limites de sua área de atuação (transversalidade) 

 Devem ser avaliados de maneira dinâmica, sistêmica e comportamental. 

 1.3 Investigação dos modelos de sustentabilidade e maturidade baseadas no 

pensamento sistêmico e na Triple botton line – TBL  

 Foram estudados os principais modelos de sustentabilidade e maturidade para a 

verificação de métodos e técnicas e lacunas existentes para a criação do modelo de 

maturidade e educação para a sustentabilidade. 

 1.4 Diagnóstico da situação atual do uso de indicadores 

Foi realizado um levantamento de dados, através de um questionário com empresas da 

área de tecnologia associadas à ATIVales – Associação das Empresas de Tecnologia da 

Informação dos Vales do Rio Pardo e Taquari, de empresas incubadas na ITUNISC - 

Incubadora Tecnológica da UNISC a escolha deu-se por  estas empresas terem um perfil 

inovador e tecnológico, posteriormente buscou-se empresas do agronegócio da região da 

campanha do Rio Grande do Sul que tem em seu foco a utilização de indicadores para seu 

gerenciamento, também devido ao período de estudos na Colômbia foi ampliado o 

levantamento com empresas de serviços da cidade de Armênia, capital do departamento de 

Quindío da Colômbia, para avaliar a situação atual de utilização de indicadores. Os modelos 

de questionários que foram utilizados nesta etapa encontran-se no apêndice A (português) e 

apêndice D (espanhol). O questionário foi construído tendo como base as seguintes fontes 

de pesquisa; Nunes (2008); ETHOS (2013); Ferreira et al. (2008) e Storch et al. (2013) e foi 

validado por três especialistas da área, no apêndice (L) pode-se visualizar a relação questão 

x Autor. 

1.5 Proposição do Modelo de maturidade para a sustentabilidade organizacional 

 Da análise dos resultados das etapas anteriores e estudo aprofundado dos principais 

modelos de maturidade existentes e da sustentabilidade organizacional e como ocorre seu 

funcionamento, foi proposto um modelo que contemple as proposições sistêmicas, além de 

unir conceitos de ensino aprendizagem, para o mesmo tornar-se indutor de mudanças.  

 Para a realização da etapa II (Desenvolvimento do Sistema) foram realizados os 

passos descritos a seguir. Acrescenta-se ainda que existem diversas metodologias de 

desenvolvimento de softwares, porém as mais utilizadas, segundo Sommerville(2003) e 

Pressman (2001), são as metodologias ágeis como Scrum e XP. Nestas o foco deixa de ser a 

documentação e definição completa do sistema e passa a ser a colaboração do cliente e a 

interação, gerando softwares executáveis de uma forma mais rápida, porém nenhuma destas 
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metodologias tem como prioridade a usabilidade do sistema a ser construído, levando em 

consideração seus usuários. 

No período de estudos na Universidade de Quindío na Colômbia foi possível 

conhecer várias técnicas que o Grupo de Investigação de Sistemas de Informação e Controle 

Industriais - SINFOCI utiliza para o desenvolvimento de seus projetos e a metodologia 

escolhida foi a Task & Data – Model Based User Interface Development (TD-MBUID) 

encontrada na tese de doutorado “Marco de Desarrollo de Sistemas Groupware Interactivos 

Basado en la Integración de Procesos y Notaciones” de Orozco (2010). Esta escolha 

justifica-se pelo fato da metodologia considerar a modelagem a partir dos formulários em 

papel e utiliza as técnicas de usabilidade descritas por Nielsen (1994). 

 2.1 Definição dos requisitos e regras que o software precisa, a linguagem de 

programação utilizada e banco de dados 

 Nesta etapa utilizou-se como linguagem de programação a linguagem PHP, com 

intuito do sistema ser on line (web) e o banco de dados MySql por ser gratuito e capaz de 

suportar todas as interações necessárias do sistema.  

 2.2 Modelagem do Sistema, onde foram criadas as análises necessárias para a criação 

do mesmo e os diagramas necessários para o seu melhor entendimento 

 Para a Modelagem do Sistema, como foi mencionado anteriormente utilizou-se a 

metodologia TD-MBUID e os diagramas e técnicas que esta metodologia sugere, esta etapa 

foi realizada na Colômbia juntamente com o Grupo de Investigação de Sistemas de 

Informação e Controle Industriais - SINFOCI da Universidade de Quindío, este grupo tem 

larga experiência na utilização desta metodologia. Nesta etapa utilizou-se os softwares 

Rational Rose e Tobi Studio.  

 2.3 Implementação do sistema 

 Etapa onde os desenvolvedores implementaram os códigos necessários para a criação  

do sistema computacional.   

 O sistema pode ser acessado pelo endereço eletrônico: 

http://www.zapshop.com.br/meso, temporiamente até obter-se o registro do sistema. 

 2.4 Teste, finalização e validação do sistema, onde foi aplicado neste mesmo grupo de 

empresas já citados anteriormente, para testes e entrega definitiva do software 

Para validar o sistema computacional optou-se por dividir em duas etapas uma para 

avaliar a usabilidade e a satisfação dos usuários em sua utilização e outra para avaliar o 

sistema e os resultados, para a primeira etapa utilizou-se um questionário (Anexo A) ao final 

da sessão de testagem do sistema MESO pelos usuários, o que segundo Tullis et al., (2008) 
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é uma maneira eficiente de capturar dados autorrelatados em um teste de usabilidade, assim 

torna-se possível uma avaliação global na qual o participante teve a oportunidade de interagir 

com o produto de forma mais completa. 

Portanto neste estudo optou-se por utilizar um questionário que contemplasse os 

preceitos de Nielsen, foram analisados alguns questionários como: QUIS (Questionnaire for 

user interaction Satisfaction) comercializado pela University of Maryland Office of 

Technology e criado por Chin, Diehl e Norman (1988) (QUIS, 2014), CSUQ (Computer 

System Usability Questionnaire) construído e utilizado pela IBM em seus projetos (CSUQ, 

2014), SUMI (Software Usability Measurement Inventory) comercializado pela HFRG 

(Human Factors Research Group) da University College Cork (Irlanda) em um pacote 

impresso (SUMI, 2014) e SUS (System Usability Scale) criado por John Broke (BROKE, 

2014).  

Destes o escolhido foi o SUS primeiramente por reconhecer os componentes de 

qualidade indicados por Nielsen (2014) e por sua ampla utilização segundo HHS (2014) o 

SUS foi utilizado em pelo menos 1.300 artigos e o governo americano o utiliza para avaliar 

a usabilidade de seus sites, além disso a HHS (2014) nos cita as seguintes vantagens: Uma 

escala muito fácil de administrar; pode ser usado em tamanhos pequenos de amostras e pode 

distinguir entre sistemas utilizáveis e inutilizáveis.  

Ainda Broke (2013) afirma que o SUS possibilita uma avaliação subjetiva e simples 

ele é composto por 10 itens que mostra uma visão global do usuário em relação ao sistema, 

nele utiliza-se uma escala Likert (valores 1 – discordo plenamente até 5 – concordo 

plenamente). Para calcular o SUS score é necessário primeiramente verificar o valor 

escolhido pelo usuário na questão (de 1 a 5), nas questões impares subtrai-se um da escala 

escolhida, exemplo: usuário escolheu a escala 4 (4 - 1 = 3) sua resposta será 3, já nas questões 

pares calcula-se 5 menos a escala escolhida pelo usuário, exemplo usuário escolheu 4 (5 - 4 

= 1) sua resposta será 1.  Após todas as 10 respostas serão somadas e multiplica-se por 2,5 

para obter o SUS score. Segundo Broke (2013) as pontuações do SUS tem uma gama de 0 a 

100 sendo que menor que 51 é considerado ruim, maior que 71 é bom, maior que 86 é 

excelente e maior que 91 é o melhor alcançável, esta escala será utilizada para avaliar a 

usabilidade do sistema criado. 

Ainda ao final foram acrescidas mais 5 perguntas para avaliar a satisfação com a 

interface do sistema, estas perguntas foram baseadas em questões do questionário QUIS 

desenvolvido por Chin, Diehl e Norman (1988), conforme pode ser visualizado no Anexo 

A. 
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O sistema foi inicialmente validado por 3 especialistas com o questionário do Anexo 

A e suas sugestões implantadas, a partir destes dados foi realizada uma amostra aleatória e 

constatadas as organizações dispostas a participar e que se mostraram interessadas em 

começar/continuar a implementação de um sistema de monitoramento da maturidade da 

sustentabilidade organizacional, onde 4 empresas do agronegócio da região da campanha do 

Rio Grande do Sul aceitaram e validaram o sistema e por último uma empresa reconhecida 

por seu alto conceito sustentável. 

Em contrapartida coloca-se necessário a informação de limitações do modelo MESO 

que apesar de diminuir escalas na busca pela sustentabilidade sua utilização é direcionada a 

pequenas e médias empresas. 
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4 RESULTADOS 

 Este capítulo destina-se para a apresentação dos resultados desta pesquisa sobre a 

construção de um modelo de maturidade e educação para a sustentabilidade organizacional.  

Para atender os objetivos deste trabalho, procurou-se dividi-lo em 5 seções distribuídos 

da seguinte forma: a seção 4.1 destina-se para a apresentação da sondagem da situação atual 

do uso de indicadores em empresas do agronegócio da região do pampa do Rio Grande do 

Sul e do departamento de Quindío da Colômbia, a seção 4.2 destina-se à apresentação da 

proposta de ferramenta para avaliar a maturidade e educação para a sustentabilidade nas 

organizações, já na seção 4.3 foi proposto o modelo computacional para o desenvolvimento 

da ferramenta para avaliar a maturidade e educação para a sustentabilidade nas organizações, 

a seção 4.4 destina-se à apresentação dos resultados da análise da usabilidade do sistema e 

na última seção a validação da ferramenta para avaliar a maturidade e educação para a 

sustentabilidade nas organizações. 

 

4.1 Diagnóstico da situação atual do uso de indicadores 

 

 Para o diagnóstico da situação atual do uso de indicadores foi realizado um estudo 

inicial com empresas de TI da ATIvales e ITUNISC, por possuir um perfil inovador e 

tecnológico acreditou-se que estas teriam um perfil de utilização de indicadores sistêmicos. 

A Ativales tem 21 empresas associadas com o objetivo de fortalecimento das pequenas 

e médias empresas do setor de TI nos vales, estas empresas têm um perfil inovador e 

tecnológico, já a Incubadora Tecnológica da UNISC tem como função principal apoiar a 

formação e consolidação de empreendimentos inovadores na região do Vale do Rio Pardo e 

atender às demandas do emergente polo de desenvolvimento tecnológico da Universidade 

de Santa Cruz do Sul (UNISC). 

Atualmente, existem 2 empresas pré-incubadas e 3 incubadas as quais foram enviados 

os questionários, os resultados encontrados não foram satisfatórios, pois apenas uma 

organização respondeu o questionário o que leva a pensar na possibilidade de baixa 

utilização de indicadores sustentáveis pelas mesmas, que foi confirmado nas respostas da 

empresa respondente como segue:  a organização utiliza o modelo de excelência em Gestão 

(MEG) como ferramenta de gestão, sua visão, missão, valores e metas estão definidos, porém 

não são divulgados a seus colaboradores e comunidade, a organização possui 83% de 

indicadores financeiros, seguido de indicadores sociais com 11%.  
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Se analisado mais profundamente, observa-se que indicadores ambientais e de 

sustentabilidade não são utilizados e também não se tem interesse na sua utilização, apesar 

desta empresa alegar que segue os preceitos do MEG o que percebe-se é um total foco na 

dimensão finaceira do TBL e a mesma que tem um perfil inovador não utiliza indicadores 

para monitorar esta inovação.  

 Posterior a este primeiro estudo foi realizada uma nova sondagem com empresas do 

agronegócio do município de Dom Pedrito, região da campanha do Rio Grande do Sul, onde 

14 empresas responderam o questionário de um universo de 30 empresas detectadas como 

empresas do agronegócio com perfil sustentável. 

 Na caracterização das empresas estudadas, tem-se 50% delas no ramo de atividade 

comércio, 29% indústria e 21% serviço, a maioria teve aumento no faturamento no último 

ano, apenas uma diminuiu seu faturamento, em relação às metas todas as empresas possuem 

metas definidas e formalizadas para o controle do seu desempenho. Apresentam informações 

sobre o setor que atuam, além de possuírem definição clara sobre seu negócio, missão, visão 

e seus valores, porém apenas 64% das organizações formalizam estas informações, para a 

melhor avaliação foi perguntado qual o modelo de medição de desempenho ou sistema de 

gestão utilizado conforme Figura 16. 

Figura 16: Modelos de medição de desempenho utilizado pelas empresas entrevistadas 

 

 

A figura 16 é de extrema importância para análise, pois nela são identificadas as 

organizações que utilizam modelos que na sua essência possuem conceitos sustentáveis, 

sistêmicos e correlação entre os pilares do TBL como o MEG, o BSC e o TQM, desta 

amostra oito organizações enquadram-se neste perfil, as organizações que escolheram as 
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outras opções em suas respostas e percepção focam basicamente na dimensão financeira e 

não compreendem a correlação entre duas ou mais dimensões do TBL, tendo sempre o olhar 

para um dimensão de cada vez, por este motivo questões em que indicadores que perfazem 

a correlação foram analisados separadamente com um olhar individual em cada empresa 

para perceber seu perfil em relação às correlações ou não, na figura 171 os indicadores 

apresentados pelas empresas estão organizados por dimensões do TBL, onde I é a indicação 

de indicador e logo após a númeração relativa a sua legenda. Para construção da figura 17 

buscou-se os principais indicadores utilizados e através das características dos indicadores 

sistêmicos de Lacerda (2006), foram classificados nas dimensões do TBL.  

Figura 17: Indicadores e suas dimensões 

 

 

Neste estudo sobre indicadores apenas os indicadores de % de produtos oriundos de 

inovações e % de energia renovavel não foram utilizados. Os dois são indicadores definidos 

como sustentáveis pela definição de Lacerda (2006) e os mais utilizados como pode-se ver 

na figura 18 são os econômicos, seguidos do social e da correlação social-econômico, o que 

comprova os estudos de vários autores como Lacerda (2006 e 2011), Oliveira e Lima (2010) 

e Lethonem (2004) este autor ainda complementa dizendo na dificuldade de aplicação da 

correlação ambiental-social e que ações ambientais geralmente são ações sustentáveis, pois 

na maioria das vezes envolvem os três pilares do TBL, motivo pelo qual foi diagnosticado 

apenas um indicador no pilar ambiental.  

Para a identificação de indicadores sistêmicos foram utilizadas as características 

definidas por Lacerda (2006) e foram encontrados: o índice de devolução de clientes; % de 

                                                 
1 Legenda da figura 17 nos apêndices do trabalho 
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RH destinado a P&D e % de produtos oriundos de Inovações; Fornecedores; % Energia 

renovável e % reaproveitamento de produto descartável. No quadro 05 pode-se verificar a 

quantidade de indicadores utilizados pelas organizações estudadas, o que deixa evidente 

neste estudo é que não existe relação entre a quantidade de indicadores utilizados com o 

perfil sustentável, corroborando com Rafaeli e Muller (2007).  

Quadro 05: Quantidade de indicadores utilizados pelas empresas estudadas 

 

 

Outra questão da sondagem buscou levantar o uso ou não de indicadores. Além desta 

informação foi também questionada às empresas do interesse em utilizar indicadores. Desta 

análise os resultados sobre o uso de indicadores foram divididos em financeiros, sociais, 

ambientais, socio-financeiros, socio-ambiental-financeiro conforme segue na figura 18. 
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Figura 18: Análise da utilização dos indicadores nas empresas do agronegócio da região da campanha do Rio 

Grande do Sul 

  

 

Percebe-se que a dimensão financeira tem a maior aceitação e utilização por parte das 

organizações estudadas, corroborando com Lacerda (2006 e 2011) e Oliveira e Lima (2010) 

onde estes afirmam que as organizações previlegiam o aspecto financeiro do TBL em 

detrimento dos outros, além de que alguns indicadores que não são utilizados algumas 

organizações têm interesse em utilizar, já a dimensão Ambiental obteve o maior índice de 

não utilização. Nesta dimensão, apenas o indicador de requisitos ambientais atendidos teve 

utilização por parte de 36% das empresas. Observou-se também que 64% das organizações 

somente cumpri a legislação do setor.  

No aspecto social existe um equilíbrio entre a utilização e não utilização de 

indicadores. Isto confirma os estudos de Careon e Silva (2010) que encontraram problemas 

na dimensão social em sua compreensão por parte dos stakeholders e o desconhecimento 

dos benefícios que podem trazer à organização. Se observarmos sob o resultado da 

correlação social-financeiro onde 60% das organizações utilizam, além de 10% desejando 

utilizar este tipo de indicador, pode-se pensar que este alto índice se dá pelo fácil 

entendimento e percepção dos retornos financeiros que sua utilização promove à 

organização. 

Porém na correlação entre as três dimensões (socio-ambiental-financeiro), 40% das 

organizações não utilizam indicadores, 20% utilizam, 21% responderam que estes 

indicadores não se aplicam ao seu negócio e 16% têm interesse em utilizar. Percebe-se que 

quando se fala em indicadores sustentáveis há pouca utilização e também conhecimento 
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sobre o assunto.  No quadro 06 encontra-se a relação dos indicadores mais utilizados nas 

organizações respondentes do segmento do agronegócio. 

Quadro 06: Indicadores mais utilizados nas empresas do agronegócio da região da campanha do Rio Grande 

do Sul 

 

 

Neste quadro 06 foram incluídos os indicadores mais utilizados pelos respondentes em 

cada dimensão do TBL estudada, o que fica evidente nas empresas estudadas é que 

demonstraram a existência de movimentos em prol da construção e utilização de sistemas de 

medição de desempenho. Com relação à sustentabilidade, na maioria das vezes suas ações 

sustentáveis são focadas nas leis ambientais de seu setor e percebe-se a clara tendência de 

controle do lado financeiro. Observou-se também que, mesmo o aspecto social quando é 

medido está relacionado com o aspecto financeiro, sendo os indicadores financeiros e socio-

financeiros os mais utilizados. Em contrapartida os menos utilizados são os indicadores 

ambientais e sociais respectivamente. 

Na sequência apresentam-se os resultados do diagnóstico da situação atual do uso de 

indicadores na cidade de Armênia, capital do departamento de Quíndio na Colômbia. 

Primeiramente foi enviado o questionário (apêndice D) por e-mail para 20 empresas de 

serviço, onde obteve-se um retorno de 5 empresas das quais a maioria teve aumento no 

faturamento no último ano, apenas uma diminuiu seu faturamento, em relação às metas todas 

as empresas possuem metas definidas e formalizadas para o controle do seu desempenho, 

60% possuem mais de 10 empregados. A maioria apresenta informações sobre o setor que 

atuam, além de possuírem definição clara sobre seu negócio, missão, visão e seus valores, 

porém apenas 40% das organizações formalizam estas informações, 40% destas não 

possuem informações sobre o setor que atuam para criação das estratégias, para a melhor 
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avaliação foi perguntado qual o modelo de medição de desempenho ou sistema de gestão 

utilizado, onde encontra-se 40 % BSC ou Seis Sigma e 60% sem nenhum sistema de medição 

de desempenho. 

Esta informação é importante para análise, pois nele identificou-se que apenas 40% 

das organizações estudadas utilizam modelos que possuem conceitos sustentáveis e 

sistêmicos. Desta amostra apenas 2 (duas) enquadram-se neste perfil, as outras organizações 

estudadas focam seus esforços basicamente na dimensão financeira e não compreendem a 

correlação entre as dimensões conforme o perfil de suas respostas, por este motivo questões 

em que indicadores que perfazem a correlação foram analisados separadamente com um 

olhar individual em cada empresa para perceber seu perfil em relação as correlações ou não, 

na figura 17 os indicadores apresentados pelas empresas estão organizados por dimensões 

do TBL. 

Neste estudo sobre utilização de indicadores alguns não são utilizados pelas 

organizações, conforme quadro 07. 

Quadro 07: Indicadores não utilizados nas empresas de serviço da Armênia, Colômbia 

 

 

No quadro 07 pode-se observar informações importantes como a não utilização de 

indicadores ambientais, a não preocupação das organizações em controlar seu Market Share 

e reter seus clientes além da não utilização de alguns indicadores definidos como 

sustentáveis pela definição de Lacerda (2006) como % de energia renovável e % de 

reaproveitamento do produto descartado. Os mais utilizados como pode-se observar na 

figura 18 são os socio-econômicos e os econômicos, o que novamente comprova os estudos 

de vários autores como Lacerda (2006 e 2011), Oliveira e Lima (2010) e Lethonem (2004).  
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No quadro 08 se pode observar a quantidade de indicadores utilizados pelas 

organizações estudadas, novamente a conclusão de que não existe relação entre a quantidade 

de indicadores utilizados com o perfil sustentável, corroborando com Rafaeli e Muller (2007) 

e com o estudo anterior em empresas do agronegócio da região do pampa do Rio Grande do 

Sul. 

 

Quadro 08: Quantidade de indicadores utilizados pelas empresas estudadas 

Outra questão da sondagem levantou o uso ou não de indicadores. Além desta 

informação foi também questionada às empresas do interesse em utilizar indicadores. Desta 

análise os resultados sobre o uso de indicadores foram divididos em financeiros, sociais, 

ambientais, socio-financeiros, socio-ambiental-financeiro conforme segue na figura 19. 

Figura 19: Análise da utilização dos indicadores nas empresas de serviço da Armênia, Colômbia 

.  

 

Verifica-se na figura 19 que as dimensões socio-Financeiro e Financeira são as com 

maior aceitação e utilização por parte das organizações estudadas o que novamente 

comprova os estudos de Lacerda (2006 e 2011) e Oliveira e Lima (2010) que afirmam que 

as organizações valorizam mais aspectos financeiros em detrimento do social e ambiental, o 

que também pode-se constatar neste estudo é o alto interesse em utilizar os outros 
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indicadores que ainda não estão sendo usados na correlação socio-financeiro assim como no 

estudo com empresas do agronegócio do pampa gaúcho. 

Pode-se acreditar que isso deva-se à fácil percepção de que essa correlação gera 

resultados financeiros, já a dimensão Ambiental surpreende por não ser utilizada por alguma 

organização e 60% das organizações não terem políticas ambientais. A dimensão social 

resultou um baixo índice de utilização com 29% o que também comprova os estudos de 

Careon e Silva (2010), onde nesta dimensão existe uma dificuldade de compreensão por 

parte dos Stakeholders e o desconhecimento dos benefícios que estas ações podem trazer a 

organização. 

Porém na correlação entre as três dimensões (socio-ambiental-financeiro), 50% das 

organizações não utilizam indicadores, 38% utilizam, 4% responderam que estes indicadores 

não se aplicam ao seu negócio e 8% têm interesse em utilizar, compreende-se que quando se 

fala em indicadores sustentáveis há pouca utilização e também conhecimento sobre o 

assunto.  No quadro 09 encontra-se a relação dos indicadores mais utilizados nas 

organizações respondentes do segmento de serviços. 

Quadro 09: Indicadores mais utilizados nas empresas de serviço da cidade de Armênia da Colômbia. 
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Neste quadro 09 foram incluídos os indicadores mais utilizados pelos respondentes em 

cada dimensão do TBL estudada, o preocupante nesta pequena amostra é a não utilização de 

indicadores ambientais por nenhuma empresa, deixando evidente a necessidade de melhorar 

a relação das organizações com o meio ambiente e com relação à sustentabilidade estas 

empresas de serviço têm uma preocupação apenas com a inovação. 

 O que fica evidente neste pequeno estudo é que as organizações não possuem 

conhecimento sobre sustentabilidade, porém há um forte interesse em buscar estas 

informações e utilizar metodologias mais sustentáveis. Observou-se também que, mesmo o 

aspecto social quando é medido está relacionado com o aspecto financeiro, sendo os 

indicadores socio-financeiros e financeiros os mais utilizados. Em contrapartida os menos 

utilizados são os indicadores ambientais e socias respectivamente. 

 Portanto, a partir das sondagens realizadas observa-se que há necessidade de uma 

ferramenta para medir a maturidade da organização para a sustentabilidade, 

ensinando,educando e ampliando o conhecimento organizacional sobre a importância da 

sustentabilidade organizacional.  

 

4.2 Proposta de ferramenta para avaliar a maturidade e educação para a 

sustentabilidade nas organizações – MESO  

 

Nesta seção encontra-se o modelo de maturidade confeccionado para atingir os 

objetivos propostos no estudo (figura 20). Segundo Siqueira (2005) e Assis et. al. (2012) a 

maturidade organizacional pode ser entendida a partir de como os processos são 

explicitamente definidos, gerenciados, medidos e controlados nas organizações. Avaliar a 

maturidade de algum aspecto da organização auxilia no reconhecimento de oportunidades 

de melhoria e ao planejamento e monitoração das ações para a implantação da 

sustentabilidade. No quadro 10 estão apresentados os autores que embasam esta proposta, 

assim como os fatores que serão investigados por meio do MESO. 

Este modelo tem como prioridade a simplicidade e facilidade na sua utilização, sem 

a necessidade de profissionais treinados para sua aplicação, facilitando assim seu uso por 

empresas de todos os portes, mas principalmente, pensando no seu uso por micros e 

pequenas empresas.  

Figura 20: Modelo para Avaliar a Maturidade e Educação para a Sustentabilidade Organizacional (MESO) 
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 A sustentabilidade organizacional é um conjunto de ações e práticas alinhadas com o 

Triple Botton Line – TBL e suas três dimensões: Econômica / Financeira; Social e Ambiental 

considerando suas correlações. O modelo para avaliar a Maturidade e Educação para a 

Sustentabilidade Organizacional (MESO) é uma forma da organização avaliar o seu estágio 

de maturidade relativo à sustentabilidade, para verificar se a organização está pronta para 

implantar uma forma de agir mais sustentável. O MESO é dividido em cinco estágios e 

dividos nas três dimensões do TBL. 

O MESO começa no Estágio 1, o qual é chamado de Falta de Consciência 

Sustentável. Neste estágio, a organização não reconhece o valor da sustentabilidade, existe 

pouco ou inexiste conhecimento sobre a sustentabilidade e a dimensão financeira apresenta-

se mais relevante em sua gestão do que as demais dimensões propostas no tripé da 

sustentabilidade. 

O Estágio 2 é chamado de Iniciação à Sustentabilidade. Já existem práticas 

sustentáveis, porém poucas e sem correlação entre as dimensões do TBL, a gerência não 

percebe a sustentabilidade como diferencial competitivo e não relaciona sustentabilidade 

com maior lucratividade. O conhecimento sobre sustentabilidade já existe, porém não está 

difundido na organização, as ações sociais e ambientais são vistas como custos adicionais e 

sustentabilidade é tratada da “boca para fora”, pois apenas cumpre-se a legislação do setor. 

No Estágio 3 que é chamado de Sustentabilidade Inicial os gestores já percebem que 

práticas sustentáveis podem reduzir custos e aumentar o retorno financeiros das operações, 

as ações sociais, ambientais e financeiras possuem uma ligação e objetivos concretos, neste 
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nível, já é possível a implantação de metodologia sustentável com uma boa probabilidade de 

sucesso.  

O Estágio 4 é chamado de Maturidade Sustentável. É nesse nível que se considera o 

melhor momento de implantar modelos sustentáveis na sua totalidade na organização, pois 

os gestores estão convictos que práticas sustentáveis trazem muitos benefícios e que é 

imprescindível para o crescimento da empresa, além de implantarem em suas estratégias a 

sustentabilidade como fator chave de sucesso; são desenvolvidos produtos e serviços com 

olhar sustentável os quais agrega valor a todos os envolvidos.  

O mais alto nível é o Estágio 5 que se chama Sustentável. A organização adota práticas 

sustentáveis por que entende que não faz sentido contribuir para um mundo insustentável, 

as iniciativas sustentáveis vêm da organização como um todo. Os stakeholders são ouvidos 

e o diálogo e os questionamentos são as principais ferramentas sustentáveis e a inovação é 

constante. Na sequência do estudo, com a intenção de coletar a melhor informação possível, 

foi elaborado um quadro relacionando os estágios do Modelo MESO com a metodologia 

TBL, conforme descreve a figura 21. 

Figura 21: Correlacionamento MESO X TBL 

 

 

A figura 21 foi inspirada no artigo de Assis et. al. (2012), onde o mesmo avaliou a 

maturidade da organização para inovações em quatro níveis com suas pontuações. Na figura 

21 a ideia é apresentar como o modelo MESO entende seus cinco estágios em relação às 
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dimensões do TBL, assim como, demonstrar o que o modelo leva em consideração para a 

posterior classificação da organização. 

Para proporcionar a educação continuada à metodologia MESO também incorpora 

preceitos de Kolb (1990 e 2014) através de seu ciclo de aprendizagem vivencial conforme 

descreve a figura 22. 

Figura 22: MESO e o Ciclo de Aprendizagem Vivencial 

 

 

Na figura 22, visualiza-se a proposta de ferramenta completa, perfazendo todas as 

etapas do ciclo de aprendizagem vivencia de KOLB. Primeiramente, é preciso identificar a 

vivência e a realidade da organização a ser estudada para determinar em qual nível de 

maturidade e educação para a sustentabilidade organizacional a mesma encontra-se; 

posteriormente, a descoberta de novos conhecimentos e aprendizados sobre sustentabilidade 

e a reformulação de conceitos sobre o assunto, gerando o planejamento de ações para a 

organização avançar em níveis de maturidade da sustentabilidade serão propostos. A partir 

das ações realizadas, é possível gerar um novo ambiente e uma nova realidade 

organizacional. A ferramenta possibilitará verificar a evolução da organização em busca da 

sustentabilidade plena. 

Para um melhor entendimento da ferramenta é necessário à explicação de como são 

realizadas as etapas do modelo completo. 

Etapa 1: Vivência e realidade da organização 

 

Primeiramente é necessário conhecer a organização, identificar sua realidade, ou seja, 

nesta etapa serão analisados alguns fatores considerados para o reconhecimento da realidade 

da organização.  
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Nos trabalhos relacionados deste estudo foram identificados nove fatores 

determinantes para o sucesso ou insucesso da organização em aplicações de modelos 

sustentáveis, no quadro 10 encontram-se os fatores que serão investigados através de objetos 

relacionados em um formulário construído para diagnóstico da maturidade para a 

sustentabilidade organizacional (APÊNCIDE E), podendo assim classificá-las.  

Estes objetos representam um problema a ser solucionado dentro dos fatores já 

mencionados e como principal critério de seleção destes é que possuam um ciclo de evolução 

relacionado à posição estratégica da organização em relação à maturidade. A natureza destes 

estados não são as mesmas para cada objeto, pois cada objeto tem sua natureza investigativa 

baseada na posição estratégica da organização em relação a maturidade, estes estados de 

maturidade são baseados em estudos de Nara, et. al. (2014) e Lockamy e Mccormack (2004), 

onde a maturidade é entendida como os esforços de padronização, medição, controle e 

melhoria contínua dos processos de valor, também que estes estados possuem ciclo de vida 

sob forma de níveis ou estágios. 

Quadro 10: Fatores investigados no MESO 

Fatores 

Autores 

Falta de 

consciência 

Sustentável 

Iniciação a 

Sustentabilidade 

Sustentabilidade 

Inicial 

Maturidade 

Sustentável 

Sustentabilidade 

Estratégia 

(SWOT) 

 

Oliveira et. al. (2012) 

Lameira et. al.(2013) 

North, K. (1992). 

Nidumolu, Prahalad 

and Rangaswami 

(2009), 

Rodrigues, et al. 

(2011). 

Noguti et. al. (2008) 

Lameira et. al., (2013) 

Assis et. al., (2012) 

Não ve a 

sustentabilidade 

como uma 

oportunidade. 

Garantir a 

sobrevivência é seu 

foco. 

 

Capital financeiro é 

o unico recurso 

estratégico. 

Ve a sustentabilidade 

como marketing 

somente de forma 

ambiental.  

Perfil de 

Sobrevivência. 

Capital financeiro é o 

principal recurso 

estratégico. 

Percebe-se a 

sustentabilidade 

como diferencial, 

porém não faz parte 

de suas estratégias. 

Rentabilidade, 

produtividade. 

Busca de crescimento 

continuo.  

Competencia 

organizacional é o 

foco. 

Sustentabilidade faz 

parte das suas estratégias 

e seus colaboradores são 

convidados a participar 

da criação. 

 

Em crescimento pleno. 

Capital Humano e 

intelectual são recursos 

estratégicos. 

Plano de carreira 

vinculado ao 

engajamento dos 

profissionais à 

sustentabilidade 

organizacional. 

Sustentabilidade como 

fator chave de sucesso 

e os colaboradores são 

incentivados a 

participar da criação. 

 

Crescimento. Capital 

Humano e intelectual 

são o foco estratégico. 

 

Plano de carreira 

vinculado ao 

engajamento dos 

profissionais à 

sustentabilidade 

organizacional. 

Stakeholders 

 

Oliveira et. al. (2012) 

Almeida (2002) 

Araújo et al. (2006) 

Wals and Schwarzin 

(2012) 

Lehtonen (2004) 

Careon e Silva (2010) 

BOVESPA (2014) 

Lameira et. al. (2013) 

Não são ouvidos. Apenas o ambiente 

interno é ouvido. 

Interno e externo são 

ouvidos, porém 

poucas são as 

sugestões 

implantadas.  

 

 

 

 

  

Interno e externo são 

ouvidos e incentivados a 

participar para agregar 

valor nos produtos e 

serviços com o 

pensamento na 

sustentabilidade. 

São incentivados a 

fazerem parte das 

decisões e suas 

contribuições para a 

sustentabildiade são 

importantes. 

Motivação para a 

sustentabilidade 

 

Oliveira et. al. (2012) 

Nidumolu, Prahalad 

and Rangaswami 

(2009), 

Araújo et. al. (2006) 

Lameira et. al., 2013 

Lange, Busch e 

Ceballos  (2012) 

Assis et. al. (2012) 

Wals e Schwarzin 

(2012) 

Não existe 

motivação. 

Marketing ambiental. Financeira. A 

organização quer 

retorno financeiro da 

politica sustentável. 

 

Beneficios a todos os 

envolvidos.  

 

Colaboradores 

motivados com a 

sustentabilidade. 

 

Contribuição para um 

mundo mais 

sustentável. 
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Conhecimento e 

educação 

Para a 

sustentabilidade 

 

Oliveira et. al. (2012) 

Wals and Schwarzin 

(2012) 

Lehtonen (2004) 

Careon e Silva (2010) 

Lameira et. al. (2013) 

Lange, Busch e 

Ceballos  (2012) 

BOVESPA (2014) 

Desconhece os 

conceitos. 

Conhece os conceitos, 

porém não difundido 

na organização. 

Conhece os conceitos 

e são difundidos na 

organizaçao. 

Conhece os conceitos e 

são difundidos e 

estimulados a busca de 

novos conceitos. 

Conhece é difundido e 

estimulado a criação de 

novos conceitos. 

Recursos 

 

Noguti et. al. (2008) 

FNQ (2011, 2013). 

Elkington (1994) 

Silveira (2013) 

Araújo et. al. (2006) 

Nidumolu, Prahalad 

and Rangaswami 

(2009), 

Explora de maneira 

indiscriminada e 

não sabe que o faz. 

Explora de maneira 

indiscriminada, mas 

já procura alternativas 

para melhorar essa 

relação. 

 Redução no uso dos 

recursos através 

inovação tecnológica. 

 Redução de custos. 

 Melhora no uso dos 

recursos, substituindo-os 

por recursos renováveis 

(quando houver 

possibilidade em 

substituí-los). 

 Uso correto dos 

recursos, respeitando 

os seus ciclos de 

renovação. 

Responsabilidade 

Social 

 

Lehtonen (2004), 

Careon e Silva (2010) 

Noguti et. al. (2008) 

FNQ (2011, 2013) 

Elkington (1994) 

Silveira (2013) 

Araújo et. al. (2006) 

Lameira et. al, (2013) 

Assis et. al. (2012) 

Não sabe que 

contribui 

socialmente ao 

pagar impostos. 

 

Não ve como sua 

responsabilidade a 

parte social. 

 Pagamento do 

imposto é sua 

contribuição social. 

Responsabilidade 

econômica. Acredita 

que assim já está 

fazendo a sua parte. 

 

 

Com parcela do 

imposto de renda 

investe em questões 

sociais. 

 Caráter 

assistencialista. 

 Responsabilidade 

legal. 

 

Melhoria da 

qualidade de vida dos 

trabalhadores 

 Utiliza o imposto de 

renda para questões 

sociais. 

 Caráter social. Procura 

envolver as pessoas no 

processo. 

Responsabilidade ética. 

 

Qualidade de vida dos 

colaboradores como 

foco. 

 Preocupa-se com o 

desenvolvimento 

social dos agentes 

envolvidos no 

processo. 

 Busca o bem-estar. As 

pessoas são seus bens 

mais valiosos. 

 Responsabilidade 

filantrópica. 

 

Alta qualidade de vida 

dos colaboradores.  

Questões ambientais 

 

Lehtonen (2004) 

Careon e Silva (2010) 

Noguti et. al. (2008) 

Nidumolu, Prahalad 

and Rangaswami 

(2009), 

FNQ (2011, 2013) 

Elkington (1994) 

Silveira (2013) 

Araújo et. al. (2006) 

Assis et. al., 2012 

Desconhece a 

legislação do setor. 

 Conhece e atende a 

legislação. 

 

Apenas ações 

corretivas. 

 Atende à legislação. 

 Investe em normas 

de certificação; 

Uso do recurso e 

fabricando mais com 

menos; 

Pensa em criar 

politicas e ações 

ambientais. 

Maioria das ações 

corretivas. 

 

 Investe em normas de 

certificação e procura 

superar a legislação com 

cuidados ambientais. 

 Retorno do recurso 

utilizado. 

 

Ações pró-ativas. 

 Investe no cuidado a 

biodiversidade 

respeitando seu limite. 

 Não há uso de recurso 

se afetar a sua 

existência.  

Referência em ações 

ambientais. 

Gestão (indicadores) 

 

Oliveira et. al. (2012) 

Nidumolu, Prahalad 

and Rangaswami 

(2009), 

Noguti et. al. (2008) 

North, K. (1992) 

Andrade et al. (2006)  

Capra (2002) 

Senge (2009) 

Lacerda (2011) 

Ribeiro, Beber e Neto 

(2006) 

GRI (2010) 

DOW JONES (2014) 

ETHOS (2013) 

Assis et. al. (2012) 

Pouca Gestão. Não 

utiliza indicadores 

formais para a 

gestão. 

 

O Gestor faz a 

maior parte do 

trabalho. 

Gestão financeira. 

Utiliza apenas 

indicadores 

financeiros. 

 

Gestor toma todas as 

decisões importantes. 

Gestão global. 

Utiliza indicadores 

financeiros e sócio-

financeiros em sua 

maioria. 

 

Gestor começa a ter a 

gestão do negócio. 

Gestão sustentável. 

Utiliza indicadores nas 

três dimensões e alguns 

são correlacionados. 

Pensamento sistêmico. 

 

Gestor possui gerentes e 

torna-se líder e as 

decisões são em 

conjunto. 

Gestão eco-eficiente. 

Utiliza indicadores nas 

três dimensões e 

promove a correlação 

dos três. Pensamento 

sistêmico e holístico. 

 

A gestão é realizada 

por todos. 

Inovação 

 

Nidumolu, Prahalad 

and Rangaswami 

(2009), Wals e 

Schwarzin (2012), 

Silveira (2013) 

Almeida (2002) 

Assis et. al. (2012) 

Não há inovações Somente quando há a 

necessidade será 

pensado em inovar. 

Percebe a 

importância da 

inovação e cria 

politicas e 

investimento em 

Inovação.  

Inovação em processos e 

produtos. Produtos 

verdes. 

Percepção da inovação 

como forma de 

sobrevivência. 

Promove a inovação. 

Inovação como 

estratégia e fator chave 

de sucesso.  

 

“Inovar está no 

sangue.” 

 

Neste momento se faz necessária uma explicação sobre os indicadores, pois uma 

proposição inicial deste modelo era investigar a quantidade de indicadores utilizados, fato 

que mudou devido aos estudos de Rocha, Mendes e Morris (2013) e Assis et. al., (2012), 
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onde fica evidente que a quantidade de indicadores não é critério para medir sustentabilidade 

ou maturidade para a sustentabilidade nas organizações, inclusive se este for utilizado pode 

estimular a organização a criar um número excessivo de indicadores, o que não é 

recomendado. Portanto neste modelo é questionado sua utilização apenas, conforme 

demonstra a figura 23.  

Figura 23: Avaliação do uso de Indicadores por meio do  MESO 

 
 

Depois da investigação da vivência e da realidade da organização, passamos a 

classificação no modelo da MESO que será explicado na etapa 2 do modelo.  

 

Etapa 2: Classificação da organização 

  

 Nesta estapa é analisado o resultado das investigações da vivência e da realidade para 

a classificação do nível da MESO. Na figura 24, tem-se os fatores investigados e sua 

distribuição no Triple Botton Line deixando evidente a importância destes fatores para que 

ocorra a sustentabilidade na organização, porém cada um tem um peso maior em uma 

determinada dimensão do TBL conforme figura 25. 
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Figura 24: Fatores da MESO e a Sustentabilidade 

 

 

A seguir demonstra-se o critério estatístico para a classificação do nível em que a 

organização se encontra, na figura 25 estão distribuídos os fatores e os indicadores nas 

dimensões da TBL e seus respectivos pesos em porcentagem, deixando claro conforme 

figura 24 que todos os fatores têm perfil sistêmico e sustentável e poderiam estar em qualquer 

uma das dimensões mas para o melhor entendimento, análise, classificação e posterior 

sugestões de melhoria para a organização avançar para níveis mais sustentáveis, foram 

separados nas dimensões do TBL. 

Figura 25: Peso dos fatores da MESO
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Para a classificação será avaliado um fator por vez, devido ao fato do sistema ter a 

intenção de gerar resultados individuais para a melhor análise. Na figura 26 encontra-se um 

exemplo do critério estatístico a ser utilizado para classificar, por exemplo, o Fator 

“Estratégia” da MESO, onde será utilizada a média aritmética. Se a organização atingir 80% 

do nível ela será classificada no próximo nível. Este mesmo critério será utilizado para todos 

os fatores propostos no modelo. Em todos os fatores serão realizadas perguntas em 5 objetos 

distintos para que a organização possa ser classificada com pesos iguais nos fatores 

investigados. 

Figura 26: Exemplo de classificação de um Fator da MESO 

 

 

Na sequência estão demonstradas as equações utilizadas para a classificação no Nível 

da MESO. Primeiramente são apresentados as equações dos fatores: Gestão (1), Estratégia 

(2) e Stakeholders (3) e finalmente a equação para determinar o nível da dimensão 

Financeiro (4). 

Exemplo de equação para verificação do nível do fator Gestão, os outros fatores a 

lógica da equação  é a mesma. 

µ(G) = ∑(r) / ∑(o) (1) 

onde:  

µ = Média 

G = Fator Gestão 

∑(r) = Somatório dos níveis das respostas do fator. 

∑(o) = Somatório da quantidade de objetos do fator. 

 

Exemplo de equação para verificação do nível da dimensão Econômico, nas outras dimensões  a lógica 

da equação é a mesma 

PE = ∑(µ(G) + µ(E) + µ(S) + I) / 4 (4) 

Onde: 
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PE = Classificação da dimensão Econômico 

∑ = somatório 

µ(G) = Nível da MESO do fator Gestão 

µ(E) = Nível da MESO do fator Estratégia 

µ(S) = Nível da MESO do fator Stakeholders 

I = Nível da MESO dos Indicadores 

 

 

 Logo tem-se a classificação das dimensões e da organização como um todo. Para esta 

classificação foi feita a média aritmética conforme figura 27, lembrando que o resultado ou 

nível da organização é caracterizado pelo número inteiro e as casas decimais e o 

arredondamento se dá em 80%, ou seja, se a organização atingir 3,79 ela ficará no estágio 3, 

porém se alcançar 3,80 ou mais será classificada no nível 4. 

Figura 27: Exemplo de classificação da organização 

 

 

A Figura 27 auxilia a uma visualização rápida e objetiva da organização, suas 

dimensões e seus fatores, porém para uma melhor análise e interpretação, será demonstrada 

na próxima etapa como os resultados serão apresentados. 

 

Etapa 3: Novos aprendizados e reformulação  

 Nas etapas anteriores, foram visualizados os procedimentos foram realizados para 

descobrir a realidade da organização em relação à sustentabilidade. Entende-se que 

apreender e reformular conceitos são técnicas educativas dos novos tempos, estimula o 

aprendiz a construir seus próprios conceitos baseado em sua vivência e realidade.  
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 O feedback para o aprendiz é requisito fundamental para que ocorra o real aprendizado, 

portanto na figura 28, um exemplo de apresentação dos resultados gerados pela utilização 

do modelo, ficando evidente em quais fatores é necessário um olhar mais apurado, além de 

poder comparar a organização perante a ela mesmo. A sugestão é que a mesma utilize o 

modelo uma vez ao ano para poder visualizar sua progressão. 

Figura 28: Análise da maturidade para a sustentabilidade 

 

 

A organização através desse gráfico da figura 28 consegue visualizar de uma forma 

simples e clara a sua realidade e os pontos a serem melhorados seguindo os preceitos dos 

educadores que para um efetivo aprendizado é necessário utilizar a realidade do aprendiz 

para que haja uma aprendizagem significativa, portanto este modelo auxilia na educação 

para a sustentabilidade. 

Em seus estudos com três organizações privadas de médio e grande porte Nara, et. al. 

(2014), buscaram medir a maturidade para a gestão por processos, neste estudo os autores 

afirmam a importância da medição da maturidade dos gestores e stakeholders em diferentes 

níveis e se torna indispensável para a melhor tomada de decisão. No modelo MESO essa 

ideia foi incorporada para a análise das respostas do gestor da organização, juntamente com 

os colaboradores conforme figura 29. 
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Figura 29: Análise da maturidade para a sustentabilidade dos Stakeholders 

 

 

Verifica-se na figura 29, a comparação entre o principal gestor (*) e os colaboradores 

da organização, o questionário é aplicado para quantos Stakeholders a organização desejar, 

gerando assim um comparativo entre estas respostas para a melhor análise e sugestões de 

melhorias por setor ou respondente, possibilitando assim a organização enxergar seu nível 

de maturidade de uma forma holística. Ainda é intenção que o Gestor ao não se achar apto 

para responder alguma questão ou objeto pode solicitar para outra pessoa fazer, assim 

gerando respostas mais confiáveis, o sistema computacional desenvolvido auxilia neste 

processo.  

De posse destes resultados é imprescindível um planejamento das ações a serem 

tomadas para a organização continuar sua caminhada pró-sustentabilidade. Na etapa 4 

apresenta-se s sugestões que o modelo oferece. 

 

Etapa 4: Planejamento e execução 

  

    Os atos de planejar e de executar caminham juntos quando se fala em gestão. De que 

adianta um ótimo planejamento se não forem postas em prática as ações para que o que foi 

planejado aconteça. Nessa linha o sistema propõe na sua etapa 4 as melhorias a serem 
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implantadas para que a organização cresça em busca da sustentabilidade, conforme o 

exemplo descrito no quadro 11. O foco das sugestões é o que fazer e não como fazer, pois 

cada organização deve encontrar a melhorar maneira de implantar as práticas sugeridas em 

seus processos. 

Quadro 11: Exemplo de sugestões estratégicas do MESO 

Fator Objeto Resposta 
Nível 

Sugestão para migrar nível 

Motivação para a 

sustentabilidade. 
  
  
  
  

Políticas de 

Motivação 
  

  
1 

Primeiro a organização precisa ter uma 
postura sustentável, procurar deixar 

claro para as partes interessadas que a 
organização está trilhando um caminho 
mais sustentável. Busque conhecimento 

sobre o assunto e compartilhe este 
conhecimento. 

2 Crie Políticas de sustentabilidade 
como por exemplo: Colaborador 

sustentável, coloque o quesito 
sustentabilidade como item na avaliação 

de desempenho dos colaboradores. 
Engaje seus colaboradores em ações 

sustentáveis e mostre a importância que 
isso tem para a sociedade e para eles. 

3 Como você já possui algumas políticas 
motive os colaboradores com benefícios 

interligados com sua postura 
sustentável. Faça ações sustentáveis em 
que o envolvimento deles seja essencial. 

Crie programas de incentivo 
(premiações). E principalmente 

documente essas ações. 

4 Provavelmente seus colaboradores já 
são motivados para a sustentabilidade, 

permita que eles criem ações 
sustentáveis para serem implantadas 

pela organização. As ações implantadas 
devem ser documentadas. Crie e utilize 

medidas para avaliar seu 
desenvolvimento. 

5 Monitorar e promover um ciclo de 
melhorias. 

 
 

  O MESO gerará todas as sugestões estratégicas (APÊNDICE F) para essa mudança de 

pensamento e atitudes dentro da organização, come se fossem macros planos de ação, 

permitindo a reflexão das melhores práticas propostas para a organização implantá-las. 

 Entende-se que um sistema computacional online estruturado a partir do modelo 

MESO auxilia na divulgação do mesmo junto aos Stakeholders. Neste sentido o uso de 
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técnicas de usabilidade pode facilitar sua utilização. A seguir apresenta-se o modelo 

conceitual do sistema computacional proposto e as técnicas de usabilidade que foram 

utilizadas para sua criação. 

 

4.3 Metodologia aplicada para o desenvolvimento do Sistema computacional MESO 

 

Neste sistema, o foco da usabilidade vai estar na construção do questionário e em 

como gerar intenção no usuário a responder o mesmo, ou seja, utilizar o sistema, tendo como 

prioridade a simplicidade e facilidade na tarefa proposta, gerando intenção de uso, sem a 

necessidade de profissionais treinados para sua aplicação, facilitando assim seu uso por 

empresas de todos os portes, mas principalmente nas micro e pequenas empresas. Por este 

motivo, utilizou-se a metodologia TD-BUID que une técnicas de usabilidade com o 

paradigma da orientação a objetos da Linguagem de Modelagem Unificada (UML). Nesta 

metodologia,  elaborou-se um plano de usabilidade conforme segue o escopo:  

- Ambiente: escritório; 

- Plataforma: Papel e Web; 

- Usuário: Gestores de organizações; 

- Tarefas: Em um primeiro momento, tarefas sem delegação e com delegação. 

 Para a modelagem de negócio, seguiu-se a lógica da figura 30, onde realiza-se o 

modelo de negócio e define-se as tarefas, em seguida ocorre a análise dos modelos mentais 

do usuário pelos especialistas e cria-se protótipos em papel para capturar o diálogo externo.  

Figura 30: Lógica para modelagem do negócio 

 
Fonte: Adaptado de Orozco (2010). 

 

 Na etapa A da figura 30, apresenta-se a relação dos elementos conceituais 

representativos neste projeto, usando o diagrama de classes do paradigma orientado a 

objetos. Para a construção do diagrama de dados foi utilizado o programa Rational Rose que 
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é um software da IBM que permite produzir modelos de linguagem de Modelagem Unificada 

(UML), além de ser uma ferramenta que permite a criação mais rápida de softwares de 

qualidade e possibilita a exportação para construção de base dados e testes do modelo, o 

diagrama foi criado no laboratório SINFOCI que possui a licença do software. Na figura 31 

o mapa conceitual construído no início do processo.  

Figura 31: Mapa conceitual do modelo MESO primeira versão 

 

Fonte: Rational Rose, 2014 

 

 Logo após realizou-se a etapa B da figura 30 que é a captura dos modelos mentais do 

usuário com dois integrantes do grupo SINFOCI que não possuíam nenhum conhecimento 

sobre o Modelo MESO ou o sistema proposto, conforme figura 32. Neste momento foram 

identificados os conceitos para a construção do sistema e os relacionamentos dos dados 

necessários e elaborados os protótipos em papel. 

Figura 32: Integrantes do SINFOCI realizando os modelos mentais 

  

 

 Foram avaliadas as informações do modelo mental do usuário e do domínio (mapa 

conceitual) para identificar informações do contexto, esta atividade permitiu enriquecer o 

modelo de domínio o qual foi novamente modificado para atender às exigências dos 

usuários, posteriormente foi testado utilizando o software Eclipse Model Framework (EMF) 



 

 

99 

 

figura 33. Este framework gera o código a partir do mapa conceitual criado e possibilita 

testes para verificar a consistência do modelo criado, ou seja, verifica se os dados são 

suficientes para suportar as tarefas que o usuário vai realizar.  

Figura 33: Mapa conceitual testado pelo EMF 

 

Fonte: Eclipse Model Framework (EMF), 2014 

 

 Segue na figura 34 a nova versão do mapa conceitual na forma de um diagrama de 

dados, idealizado através dos resultados dos modelos mentais dos usuários. 
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Figura 34: Mapa conceitual definitivo do modelo MESO

 

Fonte: Rational Rose, 2014. 

 

Neste modelo pode-se ver todas as possibilidades do ambiente do sistema 

computacional MESO, definindo as classes que fazem parte desse modelo com seus 

respectivos atributos. Na figura 34 do novo modelo conceitual, percebe-se novas classes que 

facilitam o desenvolvimento do sistema, como as classes “Delegações” e “Respondente” que 

permitem que mais de um stakeholder possa participar da avaliação da organização, e a 

classe “Sugestões” onde é possível desta forma melhorar o sistema e atualizar as sugestões 

quando necessário. A classe “EstagioMaturidade” permite análises mais rapidamente e a 

comparação entre as organizações e finalmente a classe “MapaEstados” que provê um 

melhoramento na estrutura do modelo permitindo um desenvolvimento mais correto e 

rápido.  

Portanto, os formulários não devem sair dos dados do sistema e sim dos modelos 

mentais do usuário. A seguir, na figura 35, os modelos mentais dos usuários são 

apresentados. 

Figura 35: Modelos mentais dos usuários 
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Fonte: SINFOCI, 2014. 

 

 No modelo de negócios proposto em um ambiente de escritório existem dois atores: 

um ator principal que é o Gestor da organização que utilizará o sistema e gerará os resultados 

esperados para avaliar a maturidade da sustentabilidade da organização. O segundo ator que 

é o facilitador do sistema, que pode ser um ator tecnológico que oriente como realizar as 

tarefas e gere intenção de utilização do sistema ou um usuário especialista.  Para o melhor 

desenvolvimento do sistema é necessário deixar claro quais são as tarefas ou 

responsabilidades de cada usuário, conforme segue: 

Responsabilidade do facilitador (usuário facilitador) 

- Explicar o sistema. 

- Conhecer a metodologia MESO. 

- Gerar as sugestões para melhoria. 

- Gerar relatório para a gestão. 

- Meta de gerar intenção para o usuário utilizar o sistema. 

- Meta de que o usuário finalize o questionário. 

Responsabilidade do usuário do sistema MESO (usuário Gestor) 

- Responder questionário. 

- Interagir com o formulário. 

- Repassar perguntas a outros gestores (quando não souber ou não se sentir em 

condições para responder uma pergunta). 
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Na etapa C da figura 30 que são os protótipos em papel, estes são a primeira fase do 

processo de desenho dos formulários, onde são representados os dados do modelo de 

domínio. Estes protótipos não contêm tipo de botão, menu ou qualquer função que faça 

referência à tecnologia. Na figura 36 apresentam-se os formulários iniciais gerados pelos 

usuários através dos modelos mentais. 

Figura 36: Formulário gerado pelos usuários através dos modelos mentais 

 

Fonte: SINFOCI, 2014. 

Na etapa D da figura 30 a captura completa do diálogo externo gerado a partir de 

rodadas, novos formulários em papel e discussões até o consenso, neste último formulário 

gerado na figura 37 fica claro a identificação do contexto e das tarefas dos usuários, onde 

melhorou a semântica dos dados em relação ao questionário, chegando no modelo ideal. 

Figura 37: Formulário final em papel com a semântica dos dados 
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A figura 37 demonstra a conexão do formulário em papel com o mapa conceitual do 

sistema, facilitando o desenvolvimento do mesmo e como deve ser a interação do usuário. 

Como o foco da usabilidade deste sistema é melhorar interação do usuário, optou-se 

por realizar mais uma prova com 4 modelos de questionário gerados com os modelos mentais 

dos usuários e aplicação do software Tobi Studio que realiza o rastreamento do olhar do 

usuário.  

Esta prova consiste em escolher usuários ao acaso para realizar um teste de interação 

com o questionário e para isto foi utilizado o software Tobi Studio que permite observar os 

tempos de reação através da movimentação ocular. Neste software montou-se o experimento, 

escolhendo os estímulos que serão exibidos, e é através dele que os dados registrados pelas 

câmeras do equipamento Tracker x230 são gravados e visualizados posteriormente, para 

análise estatística. Neste pode-se utilizar diversos tipos de estímulos durante o rastreamento 

do olhar como: textos, imagens, vídeos e páginas WEB. Segue figura 38 com a prova criada 

no software Tobi Studio. 
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Figura 38: Teste de questionário no Tobi Studio 

 

 

Como pode-se visualizar na figura 38, neste experimento  utilizaram-se as imagens 

dos modelos de questionário, onde:  

1- Tela de explicação da tarefa a ser realizada pelo usuário;  

2- Formulários em papel (criados a partir dos modelos mentais); 

3- Questionário de Usabilidade (prova). 

Após o experimento, o software permite visualizar o comportamento ocular dos 

participantes de diversas formas. Dentre elas: 

- Fixações e percurso – Permite rever as fixações do olhar, duração das fixações e as 

sacadas (movimentos muito rápidos) do movimento ocular do participante. 

- Gaze Map (Mapa do traçado do olhar) – Representação animada indicando onde o 

participante fixou sua atenção. Mostra a ordem das fixações, a duração de cada uma 

e o trajeto de movimento sacádico. 

- Heat Maps (Mapas de Calor) – Mostra as áreas onde os participantes fixaram sua 

atenção com maior frequência (figura 40). 

- Bee Swarm – Mostra as fixações do olhar  de um ou vários participantes durante um 

período de tempo e ao mesmo tempo. 

- Area of Interest (Área de interesse) – Permite verificar estatisticamente a fixação em 

determinados elementos pré-delimitados (figura 41). 

Para realização da prova foram convidados 12 usuários sem conhecimento sobre os 

formulários em papel e as perguntas foram muito simples, pois a intenção não é avaliar o 

desempenho e sim o desenho dos formulários. Na figura 39 observa-se um usuário 

realizando a prova. 

1 2 3 
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Figura 39: usuário nos testes do formulário em papel 

 

 

Após a realização das provas com os usuários, buscou-se para análise aplicar duas 

técnicas em conjunto: área de interesse para marcar aonde  se deseja medir estatiscamente a 

quantidade de vezes que o usuário olhou e o mapa de calor para verificar as áreas que o 

usuário dedicou sua atenção. Neste experimento, os pontos vermelhos indicam os locais em 

que o usuário mais fixou seu olhar, ou seja, onde ele concentrou-se para a realização da 

tarefa.  Como pode-se observar na figura 40, a imagem 2 foi a que teve um melhor resultado 

por que os usuários dedicaram seu tempo aos objetos do questionário e não às opções e ao 

desenho do mesmo, diferente dos outros formulário onde houve um excessivo tempo 

despendido para entender o formulário e seu objetivo. 

Figura 40: Mapas de calor gerado pelo Tobi Studio 
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Já na figura 41 as áreas de interesse demarcadas, onde se desejou medir  

estatisticamente, ou seja, quanto tempo o usuário ficou olhando a área demarcada, obteve-

se um tempo menor também no formulário de papel número 2, comprovando o resultado dos 

mapas de calor. 

Figura 41: Áreas de interesse demarcadas 

 

 

Além dos testes no Tobi também foi importante observar os usuários utilizando os 

formulários em papel, isso permitiu encontrar erros de desenho em alguns modelos que 

foram determinantes para que os usuários fixassem seu interesse em informações de desenho 

e não o que realmente interessava, corroborando com Nielsen (2014), ou seja, ficou confuso 

para os mesmos utilizar e responder o questionário. Com estas provas pode-se concluir neste 

experimento que o modelo final em papel (figura 37) desenvolvido através dos modelos 

mentais foi o que teve melhor resultado, comprovando que técnicas de usabilidade e a 

metodologia TD-MBUID podem melhorar a interação do usuário com a ferramenta 

computacional desejada através de um melhor desenho baseado nos modelos mentais e nos 

modelos de dominio.  

A seguir são demonstrados os formulários em papel dos modelos mentais dos usuários 

para a tela inicial do sistema, onde se deseja gerar intenção no usuário ao responder o 

questionário. Como pode-se observar nos formulários em papel da figura 42, por todos os 

usuários foi percebida uma intenção de ter uma unidade de medida na tela inicial para que 

esta gere o desejo no empresário (usuário) em responder o questionário.  
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Figura 42: Tela inicial do sistema através dos modelos mentais dos usuários 

 

Fonte: SINFOCI, 2014. 

 

 Na sequência estes formulários de papel foram aprimorados a partir das rodadas de 

discussões até o consenso, seguindo a mesma técnica realizada anteriormente para a 

construção do questionário, na figura 43 apresenta-se a tela inicial do sistema. 

Figura 43: Tela inicial do sistema através dos modelos mentais dos usuários 

 

 

Na próxima subseção está descrita a criação do sistema com suas telas e tecnologias 

utilizadas.  
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4.4 Ambiente de desenvolvimento do modelo computacional para a proposta de 

ferramenta para avaliar a maturidade e educação para a sustentabilidade nas 

organizações 

 

Após a modelagem do sistema seguiu-se no seu desenvolvimento. A linguagem de 

programação foi o PHP que é uma linguagem de script open source muito utilizada para o 

desenvolvimento de aplicações WEB, suas vantagens é ser gratuito e multiplataforma, além 

de conectar facilmente com várias base de dados entre elas o MySQL que foi escolhido para 

este desenvolvimento. Segundo Date (2000) um sistema de banco de dados é apenas um 

sistema computadorizado de armazenamento de registros, ou seja, é um repositório ou 

recipiente para uma coleção de arquivos de dados computadorizados. O MySQL que é um 

sistema gerenciador de banco de dados, tendo como base a linguagem SQL (Structured 

Query Language), de acordo com o ranking da DB-Engines (2014), existem catalogados 204 

sistemas de gerenciamento de banco de dados, onde o MySQL é o segundo sistema de banco 

de dados relacional mais popular no mundo. Conforme Welling e Thomson (2005) em 

comparativo com seus principais concorrentes o MySql tem algumas vantagens como: alto 

desempenho; baixo custo; fácil configuração e aprendizado; portabilidade; disponibilidade 

de código-fonte e disponibilidade de suporte. 

Na sequência apresenta-se as telas do sistema desenvolvido para auxiliar a avaliar a 

maturidade e educação para a sustentabilidade nas organizações, descrevendo de forma 

detalhada as funcionalidade do sistema e os procedimentos possíveis de serem realizados 

pelos usuários.  

Na tela principal figura 44, optou-se por um ambiente gráfico que contemplasse as três 

dimensões do TBL para localizar a organização quanto a sua posição no modelo MESO, 

além de possuir todos os menus para acesso a todas as outras funcionalidades.  
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Figura 44: Tela principal do sistema 

 

 

Segundo a FNQ (2013) em seu relatório do comitê Temático da Fundação Prêmio 

Nacional da Qualidade, sobre planejamento do sistema de Medição do Desempenho Global 

faz referência ao chamado Painel de Bordo das organizações. Neste painel, as informações 

essenciais ficam a todo instante visíveis para o gestor através de alguns mostradores que 

evidenciam situação de perigo (vermelho), alerta (amarelo) ou de normalidade (verde), por 

este motivo optou-se por este modelo de tela inicial. 

 Na tela principal há o botão ATUALIZAR serve para que a organização possa 

responder as questões que a classificam em um determinado nível.  Essas respostas atualizam 

o gráfico e permitem gerar relatórios analíticos e sugestões de melhores práticas.  Logo após 

clicar no botão atualizar aparecerá um formulário para responder os dados do entrevistado, 

conforme figura 45.  

Figura 45: Dados do entrevistado 
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Depois de respondidos os dados pelo entrevistado um formulário com perguntas 

conforme figura 46 aparecerá, os quais foram adaptados do questionário desenvolvido no 

modelo MESO (Apêndice E) e utilizadas técnicas de usabilidade conforme demonstrado 

anteriormente. 

Figura 46: Exemplo de formulário de resposta 

  
 

Após atualizar (responder ao formulário) o respondente poderá visualizar as sugestões 

de melhores práticas para cada dimensão e cada fator determinante para uma boa 

implantação da sustentabilidade, porém antes será solicitado o preenchimento dos dados da 

organização conforme a figura 47.  

Figura 47: Dados da empresa 
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Na sequência as sugestões de melhoria geradas pelo sistema (apêndice F), conforme 

figura 48. É intenção que desta forma a organização possa aprender, refletir e aplicar estas 

melhores práticas para o desenvolvimento de uma cultura sustentável.  

Figura 48: Sugestões do MESO 

 
 

 

Além das sugestões também são destacados os relatórios que podem ser visualizados 

e impressos, estes demonstram o nível de maturidade da organização por dimensão e por 

fator estudado permitindo uma análise clara e objetiva do momento atual da organização, 

além de permitir a comparação entre os stakeholders e analisar a evolução da organização 

para a sustentabilidade, conforme figura 49.  

Figura 49: Modelo de relatório analítico 
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 Além deste relatório analítico da figura 49, existem outros nos quais podem ser 

visualizadas as informações das dimensões separadamente, além do relatório analítico por 

stakeholders da organização. Na figura 50 apresenta-se um exemplo do relatório analítico 

por stakeholder.  

Figura 50: Relatório analítico Stakeholders 

 

 

No exemplo de relatório descrito na figura 50, observa-se a percepção de cada 

Stakeholder ou setor da organização, permitindo uma comparação e identificando 

possibilidades de melhorias, gerando assim uma melhor gestão e planejamento de ações. 

Na figura 51, pode-se ver outro tipo de relatório que é o nível de maturidade 

sustentável de cada dimensão do TBL, nesta figura percebe-se que a visão fica mais direta e 

clara, permitindo uma análise rápida da organização. 
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Figura 51: Nível de maturidade sustentável das dimensões do MESO 

 
 

E por último o nível em que a organização encontra-se no MESO poderá ser 

visualizado no relatório Maturidade Sustentável, conforme figura 52. 

Figura 52: Nível da maturidade sustentável da organização 

 
 

Além destas informações é possível na tela principal acessar o menu “ajuda”, onde o 

usuário poderá tirar suas dúvidas quanto à utilização do sistema, também possui o menu 

“conheça o MESO”, que apresenta uma descrição detalhada de como foi criado o modelo 

conceitual e por fim o menu “publicações” para que os usuários possam visualizar todas as 

publicações referentes ao modelo MESO. Na próxima subseção será apresentado como foi 

realizada a validação do sistema computacional MESO.  

 

4.5 Validação do modelo MESO 

 

Para início no processo de validação do modelo MESO e da usabilidade do 

questionário foram convidados 3 especialistas para realizarem uma pré-avaliação, os quais 

utilizaram o sistema e responderam um questionário (Anexo A) para realizar uma pré-

avaliação através da sua experiência e realizar sugestões dos quais destacam-se alguns erros 
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nos textos explicativos, melhoras na parte visual do mesmo e alterações no menu Ajuda do 

sistema para deixá-lo mais claro, já em relação ao questionário apenas 2 especialistas 

responderam onde obteve-se 70 pontos na escala SUS que é considerado próximo de boa 

usabilidade e em relação às perguntas da satisfação e facilidade de usar o sistema obteve-se 

um usuário muito satisfeito e outro regular.  

Depois disso o MESO foi validado com uma empresa reconhecida como referência 

em nível nacional na área da sustentabilidade, além de quatro empresas do agronegócio da 

região da campanha do Rio Grande do Sul. Nesta etapa estas organizações utilizaram o 

sistema e logo após responderam ao questionário (Anexo A), as 10 primeiras questões são 

utilizadas para avaliar a usabilidade do sistema, conforme figura 53. 

Figura 53: Pontuação SUS por empresa 

 

 

Na figura 53, pode-se observar as respostas de todas as empresas participantes do 

estudo, onde a média obtida foi 83 pontos na escala SUS, onde segundo Broke (2013), pode 

ser considerado um excelente resultado, pois pontuações acima de 80 representam 

experiências muito boas com alto índice de satisfação do usuário, este resultado foi 

confirmado também nas outras cinco questões do questionário (Anexo A) baseadas no 

questionário QUIS, conforme figura 54. 
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Figura 54: Nível de satisfação da interface do sistema 

 

 

Segundo Chin, Diehl e Norman (1988) são consideradas boas ou ótimas experiências 

com a interface as pontuações acima de 4 e ruins ou péssimas experiências abaixo de 3, 

sendo de 3 a 4 uma pontuação neutra. Pode-se observar na figura 54 que o sistema obteve 

uma ótima pontuação em 4 quesitos de avaliação da interface, tendo apenas a questão 

referente à “facilidade em encontrar as informações que precisava” com uma pontuação 

abaixo de 4, demonstrado que esse quesito precisa ser melhorado, porém o resultado é 

satisfatório demonstrando que o sistema gera uma agradável experiência para o usuário ao 

utilizá-lo.  

Também é importante registrar que as organizações não relataram erro do sistema, o 

que evidencia o trabalho de metodologia, desenvolvimento do sistema e os testes realizados 

pelos especialistas e todas as sugestões implementadas destes testes. 

Para a contribuição e avaliação deste trabalho, buscando uma melhoria continuada, 

solicitou-se que os participantes expressassem suas observações e experiências com a 

utilização da ferramenta, por meio de relatos baseados em três questionamentos que podem 

ser vistos no apêndice H.  

 

Relato empresa A: 

 Sistema muito importante para auxiliar a organização, sabemos que a sustentabilidade 

é importante mas muitas vezes não sabemos o que fazer e de que maneira, este sistema nos 

dá um norte a seguir.  
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Em relação às sugestões imprimimos e vamos seguir muitas delas pois enxergamos 

coisas simples a serem feitas e como podem melhorar nossa relação com a comunidade e 

fazer nossa parte no quesito sustentabilidade.  

Com certeza recomendaria, inclusive para os meus fornecedores, porém sabemos que 

muitas organizações ainda não se interessam nesse assunto, mesmo sabendo a extrema 

importância que tem para a organização e comunidade. 

 

Relato empresa B: 

Sim existem inúmeros benefícios, mas ao meu ver o principal deles é a possibilidade 

de visualizar a organização de uma forma holística e clara em relação à sustentabilidade, 

possibilitando um melhor planejamento estratégico com um olhar mais focado na 

sustentabilidade.  

 Como somos filiados ao PGQP vi praticamente todas as melhores práticas neste 

sistema além de ir mais além no quesito educação para a sustentabilidade. A facilidade de 

acesso (web) e utilização também são um ponto a favor do sistema. 

Com certeza, já estão impressas as sugestões e serão discutidas na próxima reunião do 

Comitê da Qualidade da organização sendo algumas implantadas no próximo planejamento 

estratégico da empresa realizado em abril de 2015. 

Sim vamos inclusive recomendar ao PGQP que seja sugerida sua utilização em seu 

site para que as organizações do estado possam usufruir das melhores práticas e apreender 

mais sobre sustentabilidade e sua importância através do sistema MESO. 

 

Relato empresa Referência: 

O sistema MESO permite fazer uma avaliação do nível de sustentabilidade de sua 

empresa. Outro ponto importante que possibilita enxergar como cada colaborador enxerga a 

empresa, isso permite avaliar o grau/maturidade dos conceitos em toda a empresa. 

Sim eu recomendaria a utilização do MESO para outras organizações, pois consigo fazer 

uma leitura de como estão os conceitos de sustentabilidade nos vários setores da organização 

e cada questão como faz uma análise de profundidade, faz pensar, pois é um questionamento 

e provoca reflexões. 

 

Relato empresa C:  

 O sistema MESO é muito interessante na medida que promove a sustentabilidade um 

tema que está muito em evidência principalmente na nossa atividade rural, onde os quesitos 
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ambientais são de extrema importância, as sugestões do modelo são válidas na medida que 

apresenta o que fazer para evoluir no quesito avaliado e sim vamos utilizar algumas das 

sugestões.  

 Acredito que o MESO deva ser usado por toda organização, pois a organização para 

se manter precisa pensar seriamente nesse tema, porém não acredito que muitas organizações 

irão usar. 

 

Relato empresa D: 

 Muito interessante em um primeiro momento a principal contribuição é o estímulo à 

reflexão sobre este tema tão importante que é a sustentabilidade, além de poder medir em 

que nível a empresa está e quais as melhores práticas.  

 As sugestões são muito interessantes e vamos aplicar a maioria delas. Sim 

recomendaríamos sua utilização, porém acredito que a empresa precisa ter um mínimo de 

consciência ambiental para que possa compreender a importância desse sistema e do assunto. 

Na continuação, ainda para a validação do modelo, apresenta-se os principais 

resultados das empresas do estudo na utilização do sistema, demonstrando o nível de 

maturidade para a sustentabilidade levando em consideração as três dimensões (Social, 

Financeiro e Ambiental), nesta etapa do estudo não é intenção avaliar as organizações e sim 

validar o modelo, porém faz-se necessário uma pequena avaliação para alcançar este 

objetivo. 

 A empresa referência na área de sustentabilidade teve um resultado interessante, 

conforme figura 55 e foi usada como Benchmarking para análise das outras organizações. 

Figura 55: Nível de maturidade Empresa Referência 

 

Fonte: Sistema MESO, 2014. 

 

 Das empresas estudadas apenas a empresa referência utiliza preceitos de um modelo 

de sustentabilidade no caso o GRI, o que pode-se observar na figura 55 é o alto nível de 

sustentabilidade desta organização, principalmente nas dimensões ambiental e social, 

dimensões comprovadamente mais deficientes em diversos estudos inclusive neste. O nível 
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de maturidade é o 4 do modelo MESO que é o alcance da Maturidade Sustentável, o que 

podemos supor que valide o sistema MESO 

 A seguir os resultados das empresas do agronegócio da região da campanha do Rio 

Grande do Sul nas figuras 56, 57, 58 e 59.   

Figura 56: Nível de maturidade Empresa A  

 

Fonte: Sistema MESO, 2014. 

 

 Na figura 56, observa-se o nível de maturidade da empresa A do setor de comércio e 

serviço, esta organização possui em seu site e missão a comunidade como um fator 

importante, porém nos resultados do sistema MESO, percebe-se um baixo nível da dimensão 

social, as sugestões que o sistema gerou auxiliará a organização a alcançar o seu objetivo. 

Esta organização está no nível 2 do modelo MESO que é a iniciação à sustentabilidade, onde 

a organização não percebe a sustentabilidade como diferencial competitivo e não relaciona 

sustentabilidade com melhores práticas. 

Figura 57: Nível de maturidade Empresa B 

 
Fonte:  Sistema MESO, 2014. 

 

Na figura 57, apresenta-se o resultado do nível de maturidade da empresa B que é uma 

prestadora de serviços, esta organização é filiada e utiliza preceitos do PGQP – Programa 

Gaúcho de Qualidade e Produtividade e usa sua metodologia como forma de gestão utilizada, 

percebe-se um bom nível de maturidade em todas as dimensões, porém evidencia-se o 

financeiro, a organização atingiu o nível 3 de maturidade do modelo MESO que é a 

sustentabilidade inicial onde a mesma percebe que práticas sustentáveis podem reduzir 

custos e aumentar a lucratividade. 
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Figura 58: Nível de maturidade Empresa C 

 

Fonte:  Sistema MESO, 2014. 

 

A organização C é uma empresa de atividade rural, conforme pode-se observar na figura 

58 a mesma possui um bom índice no nível ambiental e financeiro, porém o social precisa 

de um melhor olhar. Esta organização possui um planejamento estratégico e utiliza 

metodologia de gestão baseada no PGQP. O Nível de maturidade do modelo MESO é o 3 

que é a sustentabilidade inicial. 

Figura 59: Nível de maturidade Empresa D 

 

Fonte:  Sistema MESO, 2014. 

 

Na figura 59, pode-se observar o nível de maturidade da Empresa D que é uma 

prestadora de serviços, esta organização está no nível 2 do modelo MESO que é a iniciação 

à sustentabilidade, porém novamente verifica-se um maior índice na dimensão financeira, 

corroborando com todos os outros estudos desse trabalho.  

O que fica evidente é que a utilização do sistema por estas organizações e seus 

resultados pode-se validar o modelo MESO e sua aplicação em outras organizações é 

indicada por estas.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 O estudo e o desenvolvimento desta pesquisa proporcionaram atender aos objetivos 

definidos, bem como atender uma demanda da sociedade que é a evolução de conceitos e 

práticas sustentáveis, porém a principal relevância deste trabalho está na redução de escalas 

para utilização de metodologias sustentáveis. 

 O objetivo geral foi alcançado com o desenvolvimento da ferramenta computacional 

MESO para a avaliação da maturidade e educação para a sustentabilidade nas organizações, 

com suas sugestões de ações de melhoria e conforme validação do modelo, o sistema pode 

agir como um indutor de mudanças.  

 Demonstrou-se nos trabalhos relacionados desta pesquisa a importância que o tema 

sustentabilidade tem para as organizações atualmente, além da percepção que sua utilização 

leva a boa gestão empresarial. Porém visualizou-se a carência de ferramentas para promover 

a sustentabilidade, a necessidade de aprendizagem constante de conceitos e práticas 

sustentáveis e que os modelos sustentáveis existentes necessitam de pessoas treinadas e 

capacitadas para sua implantação dificultando a utilização por pequenas e médias empresas, 

o modelo MESO teve a intenção de suprir estas carências ao propor uma metodologia que 

estimule a reflexão sobre o tema e contribua para o aprendizado das organizações e seus 

stakholders, além de um sistema computacional on-line simples e de fácil utilização. 

 Em relação aos objetivos específicos definidos que foram divididos em duas etapas, a 

primeira para o desenvolvimento do modelo de avaliar a maturidade e educação para a 

sustentabilidade organizacional, foram realizados estudos aprofundados sobre 

sustentabilidade nas organizações, onde evidenciou-se a importância que a sustentabilidade 

ocupa atualmente e entre as vantagens em utilizar esta metodologia sustentável está o melhor 

desempenho financeiro, o estímulo à inovação, a melhor gestão e o envolvimento dos 

stakeholders em seus processos, tornando-se assim necessário para que as empresas 

continuem ou tornem-se competitivas nos novos tempos. 

 Nesta pesquisa foram realizados estudos em organizações brasileiras e colombianas, 

para a sondagem da utilização de indicadores onde ficou evidente uma tendência à utilização 

de indicadores financeiros e social-financeiros, ficando os indicadores sociais, ambientais e 

sistêmicos pouco utilizados, ou seja, neste estudo foi possível identificar os indicadores mais 

utilizados e perceber que na sua maioria não seguem o pensamento sistêmico, além da 

percepção de que quantidade de indicadores não tem relação com sustentabilidade 

organizacional. Através destes estudos foram propostas métricas com ênfase no pensamento 
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sistêmico para avaliar a maturidade para a sustentabilidade que culminou na criação do 

modelo MESO que prioriza a educação para a sustentabilidade. 

 Na segunda etapa dos objetivos específicos o foco foi criar o modelo computacional, 

onde aplicou-se uma metodologia com preceitos da usabilidade à metodologia TD-MBUID, 

onde conclui-se que esta auxilia no desenvolvimento de um sistema computacional na 

medida que permite utilizar o usuário como centro de todo o processo de desenvolvimento 

do sistema refinando conceitos, além de demonstrar a importância dos modelos mentais dos 

usuários no processo de criação do modelo conceitual, e das interfaces, melhorando a 

usabilidade e interação, além de utilizar uma técnica inovadora para esse procedimento. Os 

resultados desta etapa do estudo evidenciam a importância de aliar técnicas de usabilidade 

no desenvolvimento de softwares e que os testes realizados com o aplicativo Tobi Studio 

comprovaram que a utilização dos modelos mentais dos usuários para a elaboração de 

interfaces melhoram a usabilidade e a interação dos usuários com as mesmas.  

 O sistema computacional MESO foi criado, testado e validado por especialistas e 

empresas com perfil sustentável, destacando uma organização reconhecida nacionalmente 

por ser uma empresa sustentável. Os resultados da sua utilização evidenciado pelos seus 

usuários permitem afirmar que as técnicas de usabilidade utilizadas na sua criação foram 

significantes para o resultado excelente obtido no quesito usabilidade e interface avaliados, 

além da percepção da redução de erros, usuários sem formação técnica utilizaram sem 

problemas ou percalços e permitiu que os usuários se concentrassem na tarefa e não na 

ferramenta. 

Em relação ao modelo MESO e à ferramenta computacional, a facilidade de utilização 

das organizações por ser um aplicativo WEB foi destacado por todos os usuários, além da 

percepção de todos quanto à importância dessa ferramenta sendo indicado a outras 

organizações, porém os principais destaques são a possibilidade de educação e permitir a 

reflexão das empresas sobre este tema, estimulando a aprendizagem tornando-se assim um 

indutor de mudança. A possibilidade de vários Stakeholders utilizarem o sistema permitiu 

uma análise mais ampla e correta da organização, permitindo identificar setores a serem 

melhorados, além da utilização das sugestões propostas pelo modelo. 

 

Com o exposto conclui-se que a pergunta desta pesquisa “Será que a partir do estudo 

sobre indicadores e da maturidade organizacional para sustentabilidade é possível 

desenvolver um sistema computacional para a promoção da aprendizagem para a 
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sustentabilidade de uma organização?”, foi respondida através da criação, validação do 

sitema MESO e seus resultados apresentados. 

 

 O MESO permite uma avaliação holística da sustentabilidade das organizações, sendo 

assim uma ferramenta de gestão auxiliando no processo de planejamento estratégico, 

podendo auxiliar a organização como um diferencial competitivo ao promover a 

sustentabilidade na organização. O software MESO foi encaminhado para registro junto ao 

Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia da UNISC. 

 

 Indica-se como sugestões para trabalhos futuros: 

 Aplicar as sugestões dos usuários (Anexo B) e refinar o sistema computacional 

MESO. 

 Criação de um novo modelo ou metodologia de desenvolvimento de software 

utilizando a usabilidade e metodologias ágeis.  

 Utilizar a metodologias TD-MBUID em outros projetos e avaliar a sua contribuição. 

 Verificar se a proposta do MESO com o ciclo de aprendizagem vivencial atingiu seu 

objetivo nas organizações que utilizaram o sistema. 

 Utilizar análise multicritério para explicar melhor a relação dos pesos entre os fatores 

da MESO. 

  

 Como limitações do trabalho pode-se citar ainda:  

 A descrença de algumas pessoas e organizações de que a sustentabilidade seja 

possível como diferencial competitivo, por este motivo a dificuldade de encontrar 

organizações dispostas a participar dos estudos deste trabalho. 

 O modelo MESO é principalmente para utilização de pequenas e médias empresas. 
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ANEXO A  

 

Prezado Senhor(a) 

Este questionário é parte integrante do projeto de pesquisa intitulado INDICADORES 

PARA A SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO 

EXPLORATÓRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA 

COMPUTACIONAL e tem por objetivo realizar avaliação da Usabilidade e a satisfação 

do usuário do sistema MESO do qual o senhor(a) gentilmente acabou de utilizar. Desde já 

agradecemos seu apoio.  
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Fonte: Adaptado de Broke (2014) e Chin, Diehl e Norman (1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

Sugestões das empresas que validaram o modelo MESO 

 

 

Empresa referência. 
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 Estágio de maturidade: Estágio 03:  Descrição muito sucinta e resumida em lucro e 

redução de custos. Esses fatores são consequência do propósito da sustentabilidade. 

 Não gosto muito de usar a palavra incentivo/ premiação, pois isso leva a ações 

pontuais... e quando se trata do assunto sustentabilidade, não podemos ser motivados 

por premiações, mas sim propósitos e valores.  

 Quando faço cadastro de uma pessoa, mesmo não concluindo o questionário, o 

cadastro permanece e não possibilitando a sua eliminação. 

 Quando se cadastra uma empresa, seria interessante haver um controle, senha, CGC. 

 Possiblidade de agrupar os resultados por cargos, funções, pois gostaria de aplicar o 

questionário para vários setores e verificar depois como está o entendimento do tema 

sustentabilidade. 

 

 

Empresas 

  

 Colocar senha para entrar no sistema. 

 Obrigar a colocar tipo de negócio. 

 Poder atualizar os dados da empresa. 

 Incluir na Ajuda detalhes sobre a opção "Resultado", explicando a imagem e opções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A 

 

Prezado Senhor(a) 

Este questionário é parte integrante do projeto de pesquisa intitulado INDICADORES 

PARA A SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO 

EXPLORATÓRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA 

COMPUTACIONAL e tem por objetivo realizar avaliação da situação atual de utilização 

de indicadores em organizações. Desde já agradecemos seu apoio.  

 
Nome do Respondente: _______________________________________________________________ 
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Cargo ocupado pelo Respondente: _______________________________________________________ 

Formação do Respondente:_____________________________________________________________ 

 

 

Qual o ramo de atividade de sua empresa (assinale somente a atividade predominante). 

(    ) Indústria  (    ) Comércio  (    ) Serviços. 

 

Marque a quantidade de pessoas que trabalham na empresa (sócios e colaboradores) 

(    ) até 10 pessoas (    ) 11 a 50   (    ) 51 a 100    (    ) mais de 100 

 

Observando o faturamento (vendas) de sua empresa nos últimos três anos, assinale uma das alternativas a 

seguir: 

(  ) As vendas diminuíram 

(  ) Permaneceram estáveis (não aumentou, nem diminuiu). 

(  ) Tiveram aumento até 10% 

(  ) Tiveram aumento entre 11% e 20% 

(  ) Tiveram aumento entre 21% e 50% 

(  ) Tiveram aumento entre 51 e 100% 

(  ) Aumentaram mais de 100% 

(  ) Não sei informar 

 

A Empresa divulga os resultados da empresa para os seus colaboradores? 

(  ) Não  (  ) Parcialmente  (  ) Sim, para todos. 

 

Você possui definição clara sobre qual é o seu Negócio, como vai atuar no mercado (Missão), qual o futuro 

esperado para a empresa (Visão) e quais os princípios de comportamento empresarial (Valores)? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Sim, mas não está formalizada (escrita e divulgada a todos) 

(  ) Sim e está formalizada (escrita e divulgada a todos) 

 

A Empresa dispõe de metas definidas e formalizadas para orientar o seu desempenho? 

(  ) Não 

(  ) Sim, possui metas estabelecidas mas somente o líder as conhece. 

(  ) Sim, possui metas estabelecidas para o prazo de um ano 

(  ) Sim, possui metas estabelecidas para o prazo de até três anos. 

(  ) Sim, possui metas estabelecidas para mais de três anos. 

 

A empresa possui informações sobre o setor de atividade em que atua e sobre a concorrência de modo a orientar 

a avaliação do desempenho e a revisão das estratégias? 

(  ) Sim   (  ) Não 

De forma genérica, pode-se dizer que: indicador é um instrumento de medida de desempenho sendo utilizado 

para mensurar e analisar os resultados obtidos em determinados períodos. No quadro a seguir estão citados 

alguns indicadores.. Verifique se sua empresa utiliza algum desses indicadores, assinalando com um “X” a 

coluna “Utiliza, Não Utiliza ou Não se aplica”. No caso dos indicadores que são utilizados no processo em 

estudo, assinale de quanto em quanto tempo é realizado o seu acompanhamento. Caso o indicador não esteja 

em uso, mas é considerado importante para a organização assinale com um X  na quarta coluna: Tem interesse 

em utilizar. 

 

A Empresa possui um sistema de sugestões de melhorias para o trabalho feitas pelos empregados? 

(  ) Não possui 

(  ) Possui, mas é informal (não está escrito) 

(  ) Possui e todas as sugestões são analisadas e implementadas 

(  ) Possui e a maioria das sugestões são analisadas e implementadas 

(  ) Possui mas poucas sugestões são analisadas e implementadas 

(  ) Possui mas as sugestões não são implementadas 

 

 

A empresa utiliza alguma ferramenta de medição de desempenho? 

(  ) Sim                     (  )Não 
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INDICADOR UTILIZA NÃO 

UTILIZA 

NÃO SE 

APLICA 

TEM 

INTERESSE 

EM 
UTILIZAR 

Caso utilize o indicador, assinale como é 

acompanhado. 
ANUAL SEMESTRAL MENSAL SEMANAL 

Rotatividade         

Horas 

treinamento / 

funcionário 

        

Absenteísmo         

Participação dos 

lucros 

        

Fornecedores         

Gestores 

participantes em 

entidades de 

classe. 

        

Relação proposta 

negada x total de 

propostas 

        

Avaliação de 

desempenho de 

colaboradores 

        

Satisfação 

clientes 

        

Clima 

organizacional 

        

Inadimplência 

clientes 

        

Faturamento         

Lucratividade         

Faturamento x 

cliente 

        

Faturamento x 

colaboradores 

        

Ações sociais na 

região  

        

Colaboradores 

envolvidos em 

ações sociais 

        

Giro de estoque         

Reclamação de 

clientes 

        

Índice de 

devoluções de 

clientes 

        

Índice de falta de 

produtos 

        

Pedidos entregues 

no prazo 

        

Retenção de 

colaboradores 

        

Produtividade dos 

colaboradores 

        

Percentual de 

produtos/serviços 

recebidos dos 

fornecedores 

dentro das 

especificações 

solicitadas 

        

Disponibilidade 

de sistemas de 

informações 
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% Ordens de 

serviço atendidas 

no prazo 

programado 

        

Número horas de 

retrabalho 

        

Participação de 

Mercado 

        

Rentabilidade         

Liquidez          

Endividamento         

Lucro Líquido         

% de metas 

alcançadas no 

prazo 

        

% do faturamento 

revertido em 

ações sociais 

        

% de energia 

renovável 

utilizada 

        

% de 

reaproveitamento 

do produto final 

descartado pelo 

consumidor. 

        

Crescimento das 

vendas 

        

Lucro por cliente         

Fluxo de caixa         

PMP = prazo 

médio pagamento 

de compras 

        

PMR = prazo 

médio 

recebimento das 

vendas 

        

Retenção de 

clientes 

        

% de novos 

clientes 

        

% de requisitos 

ambientais 

atendidos 

(legislação) 

        

         

% de RH 

dedicado a 

Pesquisa e 

Desenvolvimento 

(P&D) 

        

% faturamento 

investido em 

P&D 

        

% faturamento 

produtos oriundos 

de inovações da 

empresa 

        

Investimentos         
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Questão de Múltipla escolha. Se sim indique qual(is). 

(  ) DEA – Análise Envoltória de Dados  

(  ) Seis Sigma 

(  ) TQM – Total Quality Management 

(  ) BSC – Balanced Scorecard 

(  ) Desempenho Quantum 

(  ) Lógica Difusa 

(  ) EMS – Environmental Management System 

(  ) SCOR – Supply Chain Operations Reference 

(  ) MEG – Modelo de Excelência da Gestão 

(  ) Electre Tri 

(  ) OPM – Organizational Performanced Measurement 

(  ) Performanced Measurement Matrix 

(  ) Performanced Pyramid System 

(  ) Outra. Qual?__________________ 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao meio ambiente sua empresa  

 

(   ) Não possui nenhuma política 

(   ) possui políticas 

(  ) somente cumpre a legislação do setor 

 

Se possui políticas ambientais diga quais 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Sua empresa participa de algum comitê de gerenciamento ambiental  

(  ) Não participa 

(  ) participa mas não atua 

(  ) participa e atua moderadamente 

(  ) participa ativamente 

 

 

 

Além dos indicadores listados na tabela anterior, sua empresa utiliza outros indicadores? 

1. ( ) Não 

2. ( ) Sim, Quais? Indique os principais 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Glossário  

 
Termo Significado 

Absenteísmo  é usado para designar as ausências dos trabalhadores no processo de trabalho, 

seja por falta ou atraso, devido a algum motivo interveniente. 

Disponibilidade de 

sistemas de 

informações 

Possui sistemas (softwares gerenciais) e se os mesmos estão disponíveis. 

Endividamento Ele mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo 

circulante. 
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Faturamento Soma de todos os valores recebidos pela venda de produtos e/ou serviços de uma 

empresa. 

Fluxo de caixa calcula o valor acumulado entre as receitas previstas e as despesas durante 

determinado período. 

Fornecedores Algum indicador relacionado a medir os fornecedores da empresa. 

Giro de estoque demanda anual dividida pelo estoque médio mensal. 

Inadimplência 

clientes 

Não pagamento, até a data de vencimento de algum título ou compromisso. 

Investimentos Percentual do lucro investido na empresa. 

Liquidez  refere-se à velocidade e facilidade com a qual um ativo pode ser convertido em 

caixa. 

Lucratividade  é o resultado positivo, após deduzir do faturamento custos e despesas. 

Lucro Líquido Diferença positiva do lucro bruto menos o lucro operacional e o não operacional. 

Market share Participação de Mercado. 

P&D Pesquisa e Desenvolvimento. 

Participação dos 

lucros (PLR) 

é um tipo de remuneração variável baseada no lucro da organização. 

PMP  Prazo médio pagamento de compras. 

PMR prazo médio recebimento das vendas. 

Produtividade é basicamente definida como a relação entre a produção e os fatores de produção 

utilizados. Quanto maior for a relação entre a quantidade produzida por fatores 

utilizados maior é a produtividade. 

Rentabilidade é o retorno esperado de um investimento descontando custos, tarifas e inflação. 

Retrabalho Ação sobre um produto não-conforme, a fim de torná-lo conforme aos requisitos. 

Rotatividade 

(turnover) 

Relação entre admissões e demissões ou à taxa de substituição de trabalhadores 

antigos por novos de uma organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B 

 

ROTEIRO DE VISITA A EMPRESA. 

 

1. Conhecer a proposta da empresa no que se refere à busca da sustentabilidade 

 

1. O que é sustentabilidade e qual a importância da sustentabilidade para a organização? 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Remunera%C3%A7%C3%A3o_vari%C3%A1vel
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2. Sustentabilidade é um termo em evidência no mundo empresarial, mas isso realmente 

acontece nas organizações? 

 

3. Será que TBL (Triple Botton Line) está sendo aplicado de maneira correta? 

 

4. Vocês utilizam a TBL? De que forma? 

 

5. A organização utiliza indicadores relacionados a TBL?  

 

6. A empresa esta vinculada a FNQ? Não 

 

7. Como é avaliado/percebido o nível de sustentabilidade na organização? 

 

8. Identificar os principais indicadores existentes econômicos, sociais e ambientais.  

 

9. Existem métricas para medição de desempenho na organização? Quais? (Que métricas 

para a medição da sustentabilidade nas organizações com ênfase no pensamento sistêmico). 

 

 

Outras considerações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C 

 

Legenda referente a figura 17. 
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APÊNDICE D 

 

Estimado Señor (a) 
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Este cuestionario es parte de un proyecto de investigación llamado INDICADORES DE 

SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL: UN ESTUDIO EXPLORATORIO PARA 

EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO y tiene como objetivo llevar a 

cabo la evaluación del estado actual del uso de indicadores en las 

organizaciones. Apreciamos su apoyo. 

 
El Demandado: _______________________________________________________________________ 
Posición en poder de la demandada: _______________________________________________________ 
Responder Formación: _________________________________________________________________ 
 
Cuál es el área de actividad de su empresa (marque sólo la actividad predominante). 
() Industrial () Comercial () Servicios. 

 
Compruebe la cantidad de personas que trabajan en la empresa (accionistas y empleados) 
() Hasta 10 () 11-50 () 51-100 () más de 100 

 
Observando los ingresos (ventas) de su empresa en los últimos tres años, marque uno de los siguientes: 
() Las ventas disminuyeron 
() Se mantuvo estable (no aumentado o disminuido). 
() Se habían aumentado a 10% 
() Se habían incrementado entre 11% y 20% 
() Se habían incrementado entre 21% y 50% 
() Ellos habían aumentado entre el 51 y el 100% 
() Aumentó más del 100% 
() No sabe informar 
 

La compañía da a conocer los resultados de la empresa a sus empleados? 
() No () Regular () Sí, para todo el mundo. 

 
Usted tiene una definición clara acerca de lo que su negocio, la forma de operar en el mercado (Misión), que 

espera que el futuro de la empresa (Vision) y cuáles son los principios de conducta corporativa (valores)? 
() No 
() Claro 
() Sí, pero no está formalizado (escrito y difundido a todos) 
() Sí, y se formaliza (escrito y difundido a todos) 

 
La Compañía ha definido y metas que orienten su actuación formalizada? 
() No 
() Sí, se ha establecido objetivos, pero sólo el líder sabe. 
() Sí, se ha establecido objetivos para el período de un año 
() Sí, tiene metas establecidas para el término de hasta tres años. 
() Sí, se ha establecido objetivos por más de tres años. 

 
La empresa cuenta con información sobre el sector de actividad en el que opera y en la competencia con el fin 

de guiar la evaluación del desempeño y revisión de las estrategias? 
() Sí () No 
 

 

Genéricamente, podemos decir que: indicador es un instrumento de medida que se utiliza para medir el 

rendimiento y analizar los resultados en determinados períodos. En la tabla a continuación se enumeran algunos 

consejos. Compruebe si su empresa utiliza algunos de estos indicadores, marcando una columna de "X" "se 

utiliza, no se utiliza o no aplicable". En el caso de los indicadores que se utilizan en el proceso objeto de 

estudio, para comprobar con qué frecuencia se realiza el monitoreo. Si el indicador no está en uso, pero se 



 

 

144 

 

considera importante para la garrapata organización con una X en la cuarta columna: ¿Está usted interesado en 

el uso. 

 

 

 

 

La Compañía cuenta con un sistema de sugerencias para mejorar el trabajo realizado por los empleados? 
() No ha 
() Se tiene, pero es informal (no escrita) 
() Tiene y todas las sugerencias son analizadas e implementadas 
() Y tiene la mayoría de las sugerencias son analizadas e implementadas 
() Tiene pero algunas sugerencias son analizadas e implementadas 
() No tiene más que las sugerencias no se implementan 

 
La compañía utiliza una herramienta para la medición del desempeño? 
() Sí () No 

 

Pregunta de opción múltiple. Si es así nos dice que una (s). 
() DEA - Análisis Envolvente de Datos 
() Six Sigma 
() TQM - Total Quality Management 
() BSC - Balanced Scorecard 
() Rendimiento Quantum 
() Lógica Difusa 
() El ccsme - Sistema de Gestión Ambiental 
() SCOR - Cadena de Suministro Operaciones Referencia 
() MEG - Modelo de Excelencia de Gestión 
() ELECTRE Tri 
() OPM - Medición Organizacional performanced 
() Performanced Matrix Medición 
() Performanced Sistema Pirámide 
() Otro. ¿Qué? __________________ 

 
En relación con el entorno de su empresa 
() No tener ninguna política 
() Tiene políticas 
() Sólo cumple con la legislación de la industria 
Si usted tiene políticas ambientales que dicen 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Su empresa participa en un comité de gestión ambiental 
() No participa 
() Participa pero no actúa 
() Participa y actúa moderadamente 
() Participa activamente 
Además de los indicadores que figuran en el cuadro anterior, la empresa utiliza otros indicadores? 
1 () No 
2 () Sí, ¿Qué? Indique el principal 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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Glosario 

      

      

      

INDICADOR USOS NO 

UTILICE 

NO 

APLICA

BLE 

ESTÁ 

USTED 

INTERESA

DO EN EL 

USO DE 

Si utiliza la marca indicadora, ya que se 

acompaña. 
ANUAL SEMESTRE MENSUAL SEMANAL 

La rotación de 

empleados 

        

Horas formación 

/ empleado 

        

Ausentismo         

Participación 

en beneficios 

        

Proveedores         

Los gerentes 

que participan 

en los 

sindicatos. 

        

Propuesta 

negado 

relación x total 

propuesto 

        

La evaluación 

del desempeño 

de los 

empleados 

        

La satisfacción 

del cliente 

        

Clima 

organizacional 

        

Índice de 

clientes 

deudores 

        

Facturación         

Rentabilidad         

La facturación 

al cliente  

        

Empleados x  

facturación  

        

Las actividades 

sociales de la 

región 

        

Los empleados 

involucrados 

en la acción 

social 

        

Rotación de 

Inventarios 

        

Quejas de los 

clientes 

        

Devuelve el 

índice de 

clientes 

        

La escasez de 

Contenido 

        

Los pedidos 

entregados 

dentro 

        

La retención de 

los empleados 
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Productividad 

de los 

empleados 

        

Porcentaje de 

productos / 

servicios 

recibidos de 

proveedores 

dentro de las 

especificacione

s requeridas 

        

La 

disponibilidad 

de los sistemas 

de información 

        

% Operaciones 

Servicio reunió 

a la hora 

programada 

        

Número de 

horas de volver 

a trabajar 

        

Cuota de 

mercado 

        

Rentabilidad         

Liquidez          

Deuda         

el beneficio 

neto 

        

% De los 

objetivos 

alcanzados 

dentro 

        

% De los 

ingresos 

invierte en 

acciones 

sociales 

        

% De la 

energía 

renovable 

utilizada 

        

% De la 

reutilización de 

los productos 

desechados por 

los 

consumidores 

finales. 

        

Crecimiento de 

las ventas 

        

Beneficio por 

cliente 

        

Flujo de 

fondos 

        

PMP = pago a 

medio plazo 
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Plazo Significado 

Ausentismo 

se utiliza para designar a las ausencias de los trabajadores en el proceso de 

trabajo, ya sea por incumplimiento o retraso debido a algún motivo intervenir. 

La disponibilidad de 

los sistemas de 

información Tiene sistemas (software de gestión) y si están disponibles. 

Deuda 

Mide la cantidad de una empresa está en deuda con sus activos y los activos 

actuales. 

Facturación 

Suma de todos los importes cobrados por la venta de productos y / o 

servicios de una empresa. 

Flujo de fondos 

Calcula la acumulada entre los ingresos y gastos previstos para un período 

determinado. 

Proveedores Algunos indicador relacionado para medir los proveedores de la compañía. 

Rotación de 

Inventarios demanda anual dividido por la población media mensual. 

Clientes Morosidad No pago hasta la fecha de vencimiento de cualquier título o compromiso. 

Inversiones Porcentaje de los beneficios invertidos en la empresa. 

Liquidez 

se refiere a la velocidad y facilidad con la que una propiedad se puede 

convertir en dinero en efectivo. 

Rentabilidad es el resultado positivo, después de deducir los costos de los ingresos y gastos. 

Lngresos netos 

Diferencia positiva de la utilidad bruta menos los ingresos de explotación y 

no operativo. 

Cuota de mercado Cuota de mercado. 

P & D Investigación y Desarrollo. 

Participación en 

beneficios (PLR) es un tipo de compensación variable basada en la organización de beneficio. 

para las 

compras 

PMR = recibo 

medio plazo de 

las ventas 

        

La retención 

del cliente 

        

% De nuevos 

clientes 

        

% De 

cobertura de 

las necesidades 

ambientales 

(legislación) 

        

% RH 

dedicado a la 

Investigación y 

Desarrollo (I + 

D) 

        

% Ingresos 

invertidos en I 

+ D 

        

% de productos 

de volumen de 

negocios de las 

innovaciones 

de la compañía 

        

Inversiones         

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=pt-BR&tl=es&u=http://pt.wikipedia.org/wiki/Remunera%25C3%25A7%25C3%25A3o_vari%25C3%25A1vel
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PMP Plazo medio de pago para las compras. 

PMR recibo de venta medio plazo. 

Productividad 

básicamente se define como la relación entre la producción y los factores de 

producción utilizados. Cuanto mayor es la relación entre la cantidad producida 

se utiliza para mayores factores de productividad. 

Rentabilidad 

que se espera de una inversión mediante el descuento de los costos, tarifas y 

retorno de la inflación. 

Rework 

Acción sobre una Disconformes con el fin de que sea conforme con los 

requisitos. 

Facturación (volumen 

de negocios) 

Relación entre admisiones y despidos, o la tasa de sustitución de los viejos por 

los nuevos empleados de una organización. 
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APÊNDICE E 

 

Formulário construído para realizar o diagnóstico da maturidade para a 

sustentabilidade organizacional. 

 
 A presença da sustentabilidade e aprendizagem nas organizações é essencial, pois é a partir 

delas que geramos formas sustentáveis de nos relacionarmos com o mundo, tornando nosso agir mais 

adequado aos novos tempos. Neste contexto que a ferramenta para avaliar a maturidade e educação 

para a sustentabilidade nas organizações – MESO está sendo desenvolvida, com o objetivo 

identificar, analisar e avaliar o nível de intensidade da sustentabilidade e da aprendizagem para a 

sustentabilidade existente nas instituições. Desde já agradecemos sua colaboração! 

 

 

Dados da Empresa 
Razão Social e/ou Nome Fantasia: 

Endereço: 

Tel/Fax: 

Número de Funcionários: 

Ano de Início da Atividade: 

Missão da Empresa: 

Visão da Empresa: 

Ramo de Atividade: 

Dados do Entrevistado 
Entrevistado (opcional): 

Cargo/Função: 

Tempo de Atividade na Empresa: 

 

 

AMBIENTAL 
 

INOVAÇÃO 
OBJETOS Escala de Opinião (estado do objeto) 

Nome Explicação 
Não 

possui 

Não 

possui, 

mas 

acredita 

Possui 
Possui e 

documenta 

Possui, 

documenta e 

mede 

Investimentos em inovação Investimentos anuais em INOVAÇÃO ou no 

setor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 
 

     
Inovações em produtos A organização cria produtos inovadores  

     
Inovações em processos A organização melhora e inova em seus 

processos. Questiona o Status Quo. 
 

     
Politicas para inovação Políticas de incentivo a inovação de 

produtos, serviços, processos, etc. 
 

     
Estratégias Possui estratégias voltadas a inovação.      
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AMBIENTAL 
 

QUESTÕES AMBIENTAIS 
OBJETOS Escala de Opinião (estado do objeto) 

Nome Explicação 

Não Não mas 

deveria 

Sim Sim, 

documenta 

Sim, 

documenta, 

mede 

Ações ambientais Ações com foco ambiental  

     
Impactos Ambientais Verifica os impactos de suas ações antes de 

executá-las  
 

     
Estratégias  Possui Estratégias voltadas a questões 

ambientais 
 

     
Selos ou certificados 

Ambientais 

Política de incentivo a atividades 
ambientalmente correta      

Normas ambientais Cumpre as normas ambientais do setor com 

seriedade.      

 
RECURSOS 

OBJETOS Escala de Opinião (estado do objeto) 

Nome Explicação 

Não Não, mas 

acredita 

Sim  Sim e 

documenta 

Sim, 

documenta e 

mede 

Reciclagem Preocupação com a reciclagem de seus 

produtos e também de seus fornecedores. 
 

     
Ciclo de vida dos produtos Preocupação em utilizar produtos com ciclo 

de vida (vida útil maior) 
 

     
Reutilização de recursos  Reutilizar recursos como água, energia, etc.  

     
Estratégias renováveis Ter nas estratégias da organização estratégias 

renováveis como: Utilização de energia 

limpa, diminuir utilização de CO2 (carros e 

viagens pelos colaboradores), etc.  

 

     
Produtos ecológicos Produtos ecológicos são produtos produzidos 

com enfoque ambiental, sustentável.      
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FINANCEIRO 
 

GESTÃO  

Objetos Escala de Opinião (estado do objeto) 

Nome Explicação 
Não Não, mas 

acredita 

Sim Sim e 

documenta 

Sim, 

documenta e 

mede 

Política do Diálogo Possuí na gestão da organização política de 

incentivo ao diálogo entre os colaboradores, 
através de encontros semanais para debater 

diversos temas em relação a sustentabilidade, 

onde todos possam contribuir.  

     

Níveis Hierárquicos Permite e incentiva que os níveis 
hierárquicos participem da gestão da 

organização.  

     

 Indicadores de 

sustentabilidade 

Utiliza indices ou indicadores para avaliar a 

sustentabilidade da organização. 
     

 

Objetos Escala de Opinião (estado do objeto) 

Nome Explicação 

Não Não, mas 

acredita 

Utiliza Utiliza e 

segue seus 

preceitos 

Utiliza segue 

seus preceitos 

e promove sua 

utilização na 

organização 

Pensamento sistêmico Entende e percebe que qualquer decisão tem 

efeito sobre o todo da organização e suas 
relações, pois entende que todos estão inter-

relacionados. 

     

 

Objetos Escala de Opinião (estado do objeto) 

Nome Explicação 

Não Não, mas 

gostaria 

Sim, 

porém 

somente 

para os 

diretores 

Sim, para 

todos. 

Sim, para 

todos e são 

direcionadores 

de ações 

Divulga os resultados Divulgar os resultados dos indicadores e 

sistemas de controle da organização. 

     

 

ESTRATÉGIA 

Objetos Escala de Opinião (estado do objeto) 

Nome Explicação 

Nao 

inclui 

Nao 

inclui, 

mas 

acredita 

Inclui Inclui, 

documenta 

Inclui, 

documenta e 

mede 

Sustentabilidade Se inclui em suas estratégias a 

sustentabilidade como oportunidade 

     

Marketing Ambiental Se inclui em suas estratégias o marketing 
ambiental. 

     

Capital humano e intelectual Se inclui em suas estratégias o crescimento 

do capital humano e intelectual com 

treinamentos e controle de horas treinamento, 
etc. 

     

Politica de remuneração Se a organização inclui políticas de 

remuneração baseada na sustentabilidade, ou 
seja, o plano de carreira é vinculado a 

sustentabilidade 

     

Niveís hierárquicos A organização inclui todos os níveis 
hierárquicos da organização para a 

construção da estratégia 
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FINANCEIRO 

PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS) 

Objetos Escala de Opinião (estado do objeto) 

Nome Explicação 
Não Não, mas 

acredita 

Sim Sim e 

documenta 

Sim, 

documenta e 

mede 

Participação nas decisões Se os Stakeholders participam de alguma 
forma das decisões da empresa, 

Fornecedores, clientes, colaboradores, 

sociedade, sócios, investidores, etc. 

     

Ambiente interno é ouvido Se os colaboradores são ouvidos para o 
desenvolvimento de atividades, processos e 

decisões da empresa 

     

Ambiente exteno é ouvido Se os clientes, fornecedores, sociedade, etc., 
são ouvidos para o desenvolvimento de 

atividades, processos e decisões da empresa. 

     

São incentivados a participar Se a organização incentiva os Stakeholders a 

dar sugestões para novos processos, 
atividades, etc. 

     

Existe diálogo  Existe reuniões rotineiras para o diálogo om 

os Stakeholders. 

     

 

 

SOCIAL 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Objetos Escala de Opinião (estado do objeto) 

Nome Explicação 
Não Não, mas 

acredita 

Sim  Sim e 

documenta 

Sim, 

documenta e 

mede 

Envolve os colaboradores Envolve os colaboradores em ações sociais 

da empresa 

     

Qualidade de vida Promove uma melhor qualidade de vida de 
seus colaboradores como Saúde e Segurança 

dos Empregados Condições de Trabalho 

satisfatórias, Qualidade de Vida e Jornada de 
Trabalho, estresse, cuidado com trabalho 

excessivo e retrabalho (perda de tempo). 
Alguns exemplos de ações: Horários 

alternativos, ações de integração, 

alimentação saudável, refeitório, creche, etc. 

     

Políticas sociais Possuí políticas sociais destinando um 
percentual do faturamento para este fim. 

     

Contribuição social Utiliza o imposto de renda para contribuição 

social em sua comunidade. 

     

Compras locais Tem como política aumentar as compras 
locais e regionais. 
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SOCIAL 

CONHECIMENTO E EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

Objetos Escala de Opinião (estado do objeto) 

Nome Explicação 
Não Não, mas 

acredita 

Sim  Sim e 

documenta 

Sim, 

documenta e 

mede 

Melhorar o conhecimento 
sobre sustentabilidade 

A organização tem como política melhorar o 
conhecimento sobre sustentabilidade de seus 

colaboradores e comunidade 

     

Difundir a sustentabilidade Existem campanhas para difundir a 

sustentabilidade e as melhores práticas 
sustentáveis na organização e na 

comunidade.  

     

Criação de novos conceitos A organização estimula a criação de novos 
conceitos pelos colaboradores. 

     

Reuniões periódicas Existem reuniões periódicos como foco a 

sustentabilidade e como melhorar produtos, 

serviços, processos etc. 
 

     

Investimento em educação 

para a sustentabilidade 

A organização possui orçamento dedicado a 

educação para a sustentabilidade. 

     

 

MOTIVAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

Objetos Escala de Opinião (estado do objeto) 

Nome Explicação 
Não Não, mas 

acredita 

Sim  Sim e 

documenta 

Sim, 

documenta e 

mede 

Iniciativa voluntária A organização incentiva a iniciativa 

voluntária dos Stakeholders a causas 
sustentáveis. 

     

Politicas de motivação Possui políticas de motivação para a 

sustentabilidade como: Destaque 
sustentabilidade, remuneração baseado 

também em engajamento e motivação para a 

sustentabilidade, avaliação de desempenho 
incluindo a sustentabilidade como quesito, 

etc. 

     

Sustentabilidade como 

aspecto motivador 

A organização utiliza a sustentabilidade 

como aspecto motivador de seus 
colaboradores e para a contratação de outros 

com este perfil. 

     

Engajar as pessoas A organização possui políticas para engajar 
seus colaboradores e comunidade em ações 

pró sustentabilidade. 

     

Espalhar ideias Motiva e espalha ideias sustentáveis para 

todos. 
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APÊNDICE F 

 

Formulário construído para apresentar as sugestões de melhoria que o Modelo 

MESO apresentará. 

 

 

AMBIENTAL 
Fator Objeto Resposta 

Nível 
Sugestão para migrar nível 

INOVAÇÃO  
  
  
  

Investimento 

em inovação 
  

 

  
1 

Procure entender que inovação é uma 
oportunidade de negócio, no qual soluções 

inovadoras podem trazer ganhos ecônomicos, 
como a redução de custos. 

2 Invista em Inovação com certeza trará ganhos 
econômicos como a redução de custo e tenha em 
mente que com pensamento em sustentabilidade 

conseguirá criar novos produtos.  

3 A organização já possui investimentos em 
inovação, entenda que cada ameaça pode ser 

uma fonte de oportunidade, basta inovar. 
Documente tudo. 

4 Agora que já possui investimento e já está 
documentando, procure fazer as medições 

destes processos. 

5 Promova ciclo de melhorias continua e continue 
monitorando. 

INOVAÇÃO  
 

Inovações em 
produtos 

1 A inovação em produtos traz fatores 
importantes como a renovação de portfólio, 
aumento da competitividade e redução de 

concorrentes.  

2 A inovação em produtos gera a conquista de 
novos mercados e para que isso aconteça 

promova diálogos entre os Stakeholders para 
entender como melhorar determinado produto, 

ou seja, é um processo de perguntas de como 
melhorar? O foco deve ser em criar valores 

diferentes e satisfações novas, melhorando o que 
já existe. 

3 Se a organização já possui inovação em produtos 
ou serviços, sempre pensando na melhoria 

continua de produtos já existentes, isso gera um 
crescimento gradativo e fica mais fácil sua 

sustentabilidade, procure documentar tudo. 

4 Já existe inovação em produtos e estão 
documentados, agora é necessário o 

monitoramento continuo para saltos ainda 
maiores. Lembrando é mais fácil inovar em 
produtos já existentes agregando valor aos 

mesmos.  

5 Monitorar e promover um ciclo de melhorias. 

INOVAÇÃO  Inovações em 
processos 
 
 

1 São os processos que contribuem para um 
melhor desenvolvimento das atividades 

empresariais, procure inovar, busque soluções 
com as principais pessoas envolvidas no 

processo, a inovação começa neste quesito. A 
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organização deve se perguntar constantemente 
se pode melhor em determinado processo. 

2 Procure ter gestão por processos, ouça seus 
colaboradores para procurar formas de 

melhorar continuamente seus processos, inove 
procure alternativas sustentáveis para seus 
processos o resultado será evidente como 
redução de custos, diminuição de tempo e 

melhoria da qualidade. 

3 Como você já investe em inovações em 
processos a organização já deve ter em mente 

que isso traz retornos como redução de custos, 
diminuição de tempo e melhoria da qualidade, 

agora é o momento de documentar estes 
avanços. Possua um olhar interno nos processos, 

os 3 Rs da Sustentabilidade: REDUZIR, 
REUTILIZAR E RECICLAR. 

4 Agora que já possui a política de melhoria em 
processos e documenta, tenha também um olhar 

interno nos processos, os 3 Rs da 
Sustentabilidade: REDUZIR, REUTILIZAR E 

RECICLAR. Tenha controle e crie métricas para 
estes processos e monitore. 

5 O processo de gestão por processos e inovação 
em processos são contínuos, portanto siga 
monitorando e promovendo as melhorias. 

INOVAÇÃO  Políticas para 
inovação 

1 Procure entender que inovação é uma 
oportunidade incrível de negócio. Pense em 
políticas para a inovação. 

2 As inovações são idealizadas e concebidas 
coletivamente, portanto crie políticas que 
envolva as pessoas da organização para 

promover a inovação tanto em processos, 
serviços, produtos, modelos de negócios, 

modelos de comercialização, etc..  Entenda que 
inovação é uma oportunidade de negócio, no 

qual soluções inovadoras podem trazer ganhos 
ecônomicos, como a redução de custos. 

3 Como a organização já possui políticas de 
inovação, promova as atividades que ainda não 
existem como: processos, serviços, produtos, 
modelos de negócios, modelos de 
comercialização, etc. Mas principalmente envolva 
além dos colaboradores os clientes, comunidade, 
fornecedores, sócios, etc. Sempre documente 
tudo. 

4 Como a organização já possui políticas para a 
inovação e documenta, já está praticando os 

principais conceitos e inovando em várias áreas 
é necessário monitorar para entender a evolução 

destes setores. 

5 Monitorar e promover um ciclo de melhorias. 

INOVAÇÃO  Estratégias 1 Importante entender as inovações como 
diferencial competitivo, as empresas falham ao 
deixar de ver a sustentabilidade como processo 

contínuo de inovação de modelos de gestão e 
estratégias de negócio. 

2 Inovações é sinônimo de diferencial competitivo, 
sustentabilidade é um processo contínuo de 



 

 

156 

 

inovação de modelos de gestão e estratégias de 
negócio. Portanto inclua nas estratégias da 

organização a Inovação. 

3 Como a organização já possui estratégias 
voltadas para inovação o momento é de 

documentar estas e expandi-las com o auxílio 
dos stakeholders. 

4 Inovação já faz parte das estratégias da 
organização e possui a colaboração de todos os 
envolvidos e estas são documentadas, portanto 
agora monitore para acompanhar sua evolução. 

5 Monitorar e promover um ciclo de melhorias. 

 

AMBIENTAL 
Fator Objeto Resposta 

Nível 
Sugestão para migrar nível 

QUESTÕES 

AMBIENTAIS  
  
  

Ações 

ambientais  

 

 

  
1 

Entenda que ações ambientais trazem benefícios 
enormes em redução de custos e marketing. 

2 Procure ações para reduzir poluição, redução de 
resíduos, limitar o consumo de recursos naturais 

não renováveis. Isso acarretará em redução de 
custos para a organização. 

3 Como já possui algumas ações ambientais, 
entenda seu setor e busque novas ações como: 

buscar ser uma empresa carbono positivo, 
documente tudo. 

4 Crie métricas próprias para monitorar suas ações 
ambientais e promova ações de melhoria. 

5 Monitorar e promover um ciclo de melhorias. 

QUESTÕES 

AMBIENTAIS  

Impactos 
Ambientais 
 

 

1 Primeiramente devemos entender quais 
atividades existentes na organização causam 
impacto ambientais, as mais básicas: energia 

elétrica, água, poluição por utilização de veículos, 
etc. 

2 Importante entender os impactos sobre o meio 
ambiente, buscando minimizar aqueles que são 

negativos e amplificar os positivos; 

3 Como já possui controle e verifica os impactos 
ambientais positivos e negativos, agora gerencie o 

impacto de seus processos no meio ambiente, 
identificando seus riscos, e capacitando seus 

colaboradores e documente tudo. Antes de aplicar 
uma ação verifique os impactos, ou seja, não tome 

ações reativas e sim pró ativas. 

4 Como a organização verifica os impactos e toma 
ações pró ativas e já está documentando está 
faltando monitorar e avançar nos impactos 

ambientais positivos. 

5 Monitorar e promover um ciclo de melhorias. 

QUESTÕES 

AMBIENTAIS 

Estratégias 1 No planejamento estratégico da organização é 
onde são criadas as principais macro ações a 

serem desenvolvidas na organização, portanto 
inclua estratégias sobre questões ambientais, isso 

gerará no mínimo redução de custos para a 
organização. 

2 Crie um comprometimento corporativo, tratar a 
questão ambiental como tema transversal em sua 



 

 

157 

 

estrutura organizacional e a inclua no 
planejamento estratégico; 

3 Se já possui em suas estratégias as questões 
ambientais coloque também como oportunidades 
os 3 Rs da Sustentabilidade: Reduzir, Reutilizar e 

Reciclar. Documente tudo. 

4 A organização já possui em suas estratégias as 
questões ambientais como Reduzir, Reutilizar e 

Reciclar, além de documentar, portanto crie 
métricas para avaliar os avanços nestas questões. 

5 Monitorar e promover um ciclo de melhorias. 

QUESTÕES 

AMBIENTAIS 

Selos ou 
certificados 
Ambientais 
 

 

1 Entenda a necessidade da organização ser 
ambientalmente responsável, não faz sentido a 

organização contribuir para a degradação do meio 
ambiente. Pesquise sobre os efeitos do seu 

negócio em relação ao meio ambiente. 

2 Selos ou certificados ambientais são promovidos 
por organizações sérias que estudam e promovem 
as melhores práticas neste setor, importante 
conhecê-los e entender estás práticas para poder 
colocá-las em prática na organização. Visualize 
estes prêmios também como marketing. 

3 A organização já possui algum selo ou certificado 
ambiental, utilize esses prêmios de 

responsabilidade socioambiental e os índices de 
sustentabilidade como uma excelente 

oportunidade de divulgação de seus negócios, 
Documente tudo. 

4 Use os selos e certificados ambientais para 
aproveitar os novos mercados existentes para 
organizações que possuem estas certificações, 
além do marketing. Como já documenta tudo 
agora é o momento de monitorar estas ações 

buscando o crescimento.  

5 Monitorar e promover um ciclo de melhorias. 

QUESTÕES 

AMBIENTAIS 

Normas 
ambientais 

1 Pesquise sobre normas ambientais em seu setor e 
procure entender que as organizações tem o dever 
de buscar soluções para melhorar sua relação com 

o meio ambiente. 

2 Descubra quais são as normas do setor e busque 

soluções para o cumprimento das mesmas. Com o 

cumprimento das normas, há uma melhora no 

desempenho ambiental da empresas, podendo ela 

fornecer produtos para o mercado verde. 

3 As normas ambientais já são cumpridas, portanto 
agora é o momento de ações proativas, fazer mais 
do que a norma determina os deixará um passo à 
frente dos seus concorrentes e também quando 
uma nova norma lei for implantada (tendência 

mundial de leis ambientais mais rígidas) 
provavelmente sua organização estará pronta e na 
frente dos concorrentes. Importante documentar 

tudo. 

4 Já cumpre as leis com seriedade e documenta, 
procure sempre fazer mais que as leis determinam 

isso tornará a organização pronta para os novos 
tempos. É necessário monitorar estas atividades 

para poder entender sua evolução. 
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5 Monitorar e promover um ciclo de melhorias. 

 

AMBIENTAL 
Fator Objeto Respost

a 
Nível 

Sugestão para migrar nível 

RECURSOS  

  

Reciclagem   
1 

O tema reciclagem é muito importante no contexto 
ambiental mundial, portanto tentar divulgar e 

participar de campanhas traz benefícios a 
organização. 

2 A melhor maneira de começar a ter ações de 
reciclagem é firmando parcerias com fabricantes 

para ser ponto de coleta de produtos que a 
organização trabalha. Também informar o 

consumidor sobre a melhor maneira de descartar 
corretamente seus produtos. 

3 Como já possui alguns ações de reciclagem procure 
desenvolver parcerias locais para recebimento dos 

mais diversos tipos de produtos que possam ser 
reciclados, também parceria com cooperativas de 

reciclagem. Documente tudo. Procure sempre 
informar os locais e a melhor forma de reciclar os 

produtos. 

4 A organização já possui muitas práticas e parcerias 
para que ocorra a reciclagem e também documenta, 
portanto comece a pensar os produtos do berço ao 
berço, ou seja, como esse produto ou material vai 

ser descartado, procure técnicas de facilitar a 
reciclagem e monitore através de indicadores que 
permitam a análise para que ocorram melhorias. 

5 Monitorar e promover um ciclo de melhorias. 

RECURSOS Ciclo de vida 
dos produtos 

1 Atualmente a política de criar produtos com 
pequena vida útil está ficando para trás tanto 

consumidores quanto empresas buscam produtos 
com uma maior durabilidade. 

2 Priorize utilizar ou desenvolver produtos com uma 
vida útil maior, com maior durabilidade. 

3 Já utiliza ou produz priorizando a durabilidade dos 
produtos, agora documente. 

4 Já prioriza produtos mais duráveis e documenta 
agora crie métricas para avaliar e melhorar estes 

processos. 

5 Monitorar e promover um ciclo de melhorias. 

RECURSOS Reutilização de 
recursos 

1 Reutilizar os recursos como água e energia trazem 
benefícios com redução de custos além de ser 

benéfico para o meio ambiente. 

2 Procure ideia ou práticas para reutilizar os recursos 
naturais como água e energia, etc. Procure utilizar 

politicas enxutas. 

3 Como já tens algumas práticas de reutilização de 
recursos, o foco está nos recursos não renováveis, 

utilizando somente o necessário ou substituí-los por 
recursos renováveis adequadamente explorados 

sem risco de exauri-los. Documente tudo. 

4 Já possui práticas de reutilização e já documenta, 
portanto agora é o momento de monitorar e 

gerenciar para criar melhorias. 
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5 Monitorar e promover um ciclo de melhorias. 

RECURSOS Estratégias 
renováveis 
 

 

1 Busque informações sobre estratégias renováveis 
em sua organização, principalmente em relação a 

energia. 

2 Procure priorizar insumos renováveis ao invés de 
não renováveis: Porém avaliar se o produto é 

importante para a sociedade seguir utilizando ele 
enquanto não houver outra opção melhor. 

3 Como a organização já possui estratégias renováveis 
como priorizar insumos renováveis ao invés de não 
renováveis procure agora substituir gradualmente 
os insumos não-renováveis utilizados no processo 

produtivo, ou procure fornecedores que façam isso. 
Documente tudo. 

4 A organização já possui estratégias para priorizar 
produtos e insumos renováveis e já documenta 

procure também minimizar o consumo de água e o 
consumo de energia. Crie indicadores ou métrica 

para medir e monitorar estas estratégias. 

5 Monitorar e promover um ciclo de melhorias. 

RECURSOS Produtos 
ecológicos 
 

 

1 Um considerado percentual da população brasileira 
prefere produtos ecológicos e inclusive paga mais 

por isso, entenda que este possa ser um bom 
negócio. 

2 Um considerado percentual da população brasileira 
prefere produtos ecológicos e inclusive paga mais 

por isso, busque alternativas para utilizar ou 
produzir estes produtos isso criará um novo 

mercado para sua organização. 

3 Como já trabalha ou utiliza produtos ecológicos em 
sua organização, procure ampliar está utilização e 
documente. Uma boa ideia é começar a utilizar ou 
vender refil de produtos, o refil geralmente tem 
cinco vezes menos material do que a embalagem 

tradicional. 

4 A organização já tem foco de utilizar produtos 
ecológicos e documentar sua utilização, busque 
agora métricas para gerenciar sua utilização e 

monitorar as melhorias. 

5 Monitorar e promover um ciclo de melhorias. 

 

 

ECONÔMICO 
Fator Objeto Resposta 

Nível 
Sugestão para migrar nível 

ESTRATÉGIA  

  

Sustentabilidade 

 

 

  
1 

Sustentabilidade atualmente é um fator 
importante de oportunidade de negócio, procure 

as informações necessárias para implantar em 
suas estratégias de negócio. 

2 O fato de a sustentabilidade ser tão rapidamente 
incorporada deve-se muito a ela ser uma 

oportunidade de negócio que se apresenta como 
questão de competitividade, portanto inclua em 

suas estratégias a sustentabilidade como 
oportunidade. 

3 Como a sustentabilidade já é vista como 
oportunidade e está nas estratégias da 
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organização, procure ampliar esse conceito e 
buscar novas oportunidades com a 

sustentabilidade, documente as ações e 
estratégias. 

4 Como a sustentabilidade já é vista como 
oportunidade e está nas estratégias da 

organização, procure ampliar esse conceito e 
buscar novas oportunidades com a 

sustentabilidade e todas as ações são 
documentadas, procure agora monitorar e 

gerenciar estas estratégias sempre pensando em 
melhorar suas ações. 

5 Monitorar e promover um ciclo de melhorias. 

ESTRATÉGIA Marketing 
Ambiental 
 
 

 

1 Investir em estratégias de marketing ambiental 
atualmente é um bom negócio devido ao 

crescente número de pessoas que compram de 
empresas que contribuem para a 

sustentabilidade. 

2 Marketing ambiental é uma vantagem 
competitiva de mercado, diferenciação e 

aumento no valor da marca, também melhora a 
reputação e fidelização do público. Portanto 

inclua o marketing ambiental nas suas 
estratégias. 

3 A organização já possui o marketing ambiental 
em suas estratégias, precisa entender que só 

funciona realmente se houver credibilidade da 
empresa em relação à sua gestão ambiental, 
portanto só divulgue o que realmente faz e 

acredita. Documente tudo. 

4 Como a organização já possui estratégias de 
marketing ambiental e também documenta, crie 

métricas para gerenciar e acompanhar as 
melhorias destas ações.  

5 Monitorar e promover um ciclo de melhorias. 

ESTRATÉGIA Capital humano 
e intelectual 
 

 

1 Todas a ações que a organização faz ou pretende 
fazer dependem de seus colaboradores, por isso 
colaboradores treinados e com conhecimento é 

essencial para o sucesso da organização. 

2 Comece incluindo nas estratégias da organização 
treinamento e desenvolvimento dos 

colaboradores em atividades que tragam 
benefícios para organização e colaboradores. 

3 A organização já possui estratégias de 
treinamento e desenvolvimento, agora tenha o 

Compromisso com o Desenvolvimento 
Profissional e documente tudo. Procure sempre 

entender e ouvir seus colaboradores para 
entender o que precisa de treinamento. 

4 Como já possui estratégias e compromisso com o 
capital humano e intelectual e documenta, 

procure medidas para avaliar como: controle de 
horas treinamento, efetividade dos 

treinamentos, etc.  

5 Monitorar e promover um ciclo de melhorias nas 
principais questões de treinamento e 

desenvolvimento do capital intelectual da 
organização. 
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ESTRATÉGIA Politica de 
remuneração 
 

 

1 Umas das principais estratégias para obter forte 
participação dos colaboradores em suas ações 

são políticas de remuneração. Procure exemplos.  

2 Inclua em suas estratégias políticas de 
remuneração baseado em participações também 

com a sustentabilidade.  

3 Como já possui políticas de remuneração 
baseada em sustentabilidade, procure criar 

planos de carreira vinculado a sustentabilidade, 
inclua como requisito na avaliação de 

desempenho dos colaboradores a prática e 
participação em ações sustentáveis, documente 

tudo. 

4 A organização já possui políticas e planos de 
carreira vinculado a sustentabilidade e já 

documenta tudo e agora crie medidas para 
monitorar.  

5 Monitorar e promover um ciclo de melhoria com 
a participação dos próprios colaboradores. 

ESTRATÉGIA Niveís 
hierárquicos 
 

 

1 Criar um planejamento estratégico é algo vital 
para a organização, procure conceitos e modelos 

de planejamento estratégico.  

2 Se não tem crie um planejamento estratégico e 
neste procure incluir o máximo de níveis 

hierárquicos possíveis. 

3 A organização já procura incluir os níveis 
hierárquicos no desenvolvimento das 

estratégias, agora documente tudo. 

4 A organização já inclui todos os níveis 
hierárquicos na criação das estratégias e 

documenta esse processo, agora procure incluir 
os stakeholders e monitore estas participações.  

5 Monitorar e promover um ciclo de melhoria com 
a participação de todos os níveis hierárquicos e 

os stakeholders. 

 

ECONÔMICO 
Fator Objeto Resposta 

Nível 
Sugestão para migrar nível 

GESTÃO  

  
Política do 

Diálogo 

 

 

  
1 

Umas das grandes receitas para uma melhor 
gestão é escutar todos os envolvidos, procure 

escutar os colaboradores. 

2 Crie uma política do diálogo dentro da 
organização onde todos possam opinar 

livremente sobre diversos assuntos, porém 
estimule a sustentabilidade nesses diálogos. 

3 Desenvolva campanhas e diálogos: Parte mais 
educacional, é disseminar o conceito da logística 
reversa, a política internamente e externamente. 
E conseguir que os colaboradores externos 
consigam provocar os clientes a pensar e eles 
buscarem soluções. Busque encontros periódicos 
e documente tudo. 

4 A organização já possui a política do diálogo e 
documenta e procura incluir todos nessas 

reuniões periódicas, crie medidas para gerenciar 
estas evoluções em ideias e projetos. 

5 Monitorar e promover um ciclo de melhorias.  
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GESTÃO Níveis 
Hierárquicos 
 
 
 

1 A gestão sempre é um aspecto determinante no 
sucesso da organização procure entender que os 
colaboradores podem auxiliar nessa gestão com 

suas ideias. 

2 Permita que os níveis hierárquicos participem da 
gestão da organização com opiniões e ideias e 

tente delegar mais.  

3 A organização já permite que os níveis 
hierárquicos participem da gestão da 

organização, documente estas ações e incentive a 
todos os níveis hierárquicos participarem da 
gestão, delegando ações é um bom começo. 

4 A organização já possui a colaboração dos níveis 
hierárquicos da gestão da organização de forma 
positiva. Crie agora medidas para evoluir neste 

quesito. 

5 Monitorar e promover um ciclo de melhorias. 

GESTÃO Indicadores de 
sustentabilidade 
 
 

1 Sustentabilidade é o futuro das organizações, 
procure entender esse assunto.  

2 Crie indicadores ou índices para medir a 
sustentabilidade e lembre-se Sustentabilidade é 

evoluir perante a si mesmo. Exemplo: um 
processo de descarte de produto ou restos de 
produção (antes queimava, evolui vendendo o 

produto para um cliente, evolui novamente 
fazendo a doação para cooperativas locais e 

buscar sempre uma nova alternativa).  

3 Já possui indicadores sustentáveis continue 
procurando evoluir e criar novos índices, mas 

lembre-se sustentabilidade é evoluir perante a si 
mesmo em questões sustentáveis.  Documente 

tudo. 

4 Utiliza indicadores para avaliar a sustentabilidade 
da organização e documenta, agora utilize 
medidas e monitore para que ocorram melhorias. 

5 Monitorar e promover um ciclo de melhorias. 

GESTÃO Pensamento 
sistêmico 
 
 

 

1 Procure informações sobre o pensamento 
sistêmico, o gestor e a organização precisam 

entender que qualquer decisão tem efeito sobre 
o todo. 

2 Utilize o pensamento sistêmico para auxiliar nas 
decisões, entenda que na organização todos os 

setores estão inter-relacionados interna e 
externamente.  

3 Além de utilizar o pensamento sistêmico procure 
seguir sempre seus preceitos pensando nos 

efeitos que suas decisões terão para todos os 
Stakeholders. 

4 Promova sua utilização na organização que todos 
os colabores entendam que suas ações refletem 

nas outras áreas da organização, na comunidade, 
nos fornecedores, etc.  

5 Monitorar e promover um ciclo de melhorias. 

GESTÃO Divulga os 
resultados 
 

1 Divulgar os resultados da organização são 
importantes para a credibilidade com seus 

colaboradores. 
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 2 Divulgue os resultados tanto financeiros, 
ambientais e sociais, comece divulgando para os 

diretores, gerentes. 

3 Quanto mais a empresa evolui em termos de 
divulgar seus relatórios de sustentabilidade 

(podem ser apenas peças de divulgação 
institucional) mais o tema se insere nos 

processos da empresa, portanto divulgue para 
todos os colabores. 

4 Torne esses resultados direcionadores da 
organização, além disso, a divulgação desses 
relatórios, como instituição, gera novas ações 

sustentáveis. 

5 Monitorar e promover um ciclo de melhorias. 

 

ECONÔMICO 
Fator Objeto Resposta 

Nível 
Sugestão para migrar nível 

PARTES 

INTERESSADAS 

(STAKEHOLDERS)  

Participação 

nas decisões 

 

  
1 

Não é possível atender às demandas do 
futuro usando habilidades, ferramentas e 

modelos de pensamento do passado 
portanto procure entender o que as pessoas 

envolvidas na organização pensam da 
gestão da mesma. 

2 Estimule a participação de todos os 
envolvidos como: fornecedores, clientes, 

sócios, clientes, sociedade, investidos, etc., 
na participação das decisões da empresa. 

3 A organização já possui essa política de 
participação de todos nas decisões da 

empresa, documente isso.  

4 Todos os envolvidos já participam das 
decisões da empresa e estas são 

documentadas agora monitore estas 
decisões. 

5 Monitorar e promover um ciclo de 
melhorias. 

PARTES 

INTERESSADAS 

(STAKEHOLDERS) 

Ambiente 
interno é 
ouvido 
 
 

1 O Diálogo entre as pessoas é uma das 
melhores maneiras de troca de 

conhecimento e crescimento, procure ouvir 
seus colaboradores. 

2 Ouça seus colaboradores através de 
reuniões, caixa de sugestões, clima 

organizacional, etc. 

3 Como já escuta seus colabores através de 
reuniões, caixa de sugestões, etc., os 

incentive a dar sugestões e documente estas 
sugestões. 

4 Como já escuta seus colabores através de 
reuniões, caixa de sugestões, etc., e os 

incentive a dar sugestões e documenta, 
monitore estas sugestões. 

5 Monitorar e promover um ciclo de 
melhorias. 

1 O Diálogo entre as pessoas é uma das 
melhores maneiras de troca de 
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PARTES 

INTERESSADAS 

(STAKEHOLDERS) 

Ambiente 
externo é 
ouvido 
 
 

conhecimento e crescimento, procure ouvir 
seus clientes. 

2 Ouça seus fornecedores, clientes, sócios, 
acionistas, sociedade, através de reuniões, 

caixa de sugestões, etc., utilize pesquisas de 
satisfação também. 

3 Como os fornecedores, clientes, sócios, 
acionistas, sociedade, são ouvidos, agora 

documente. 

4 Como os fornecedores, clientes, sócios, 
acionistas, sociedade, são ouvidos e estas 
informações são documentas, agora crie 

medidas de monitoramento como: 
satisfação de clientes, fornecedores, etc..  

5 Monitorar e promover um ciclo de 
melhorias. 

PARTES 

INTERESSADAS 

(STAKEHOLDERS) 

São 
incentivados 
a participar 
 

1 O Diálogo entre as pessoas é uma das 
melhores maneiras de troca de 
conhecimento e crescimento. 

2 Incentive todos os envolvidos a dar 
sugestões para novos processos e atividades 

da organização. 

3 Como já há incentivo a todos para que estes 
possam dar sugestões de melhoria em 

processos e atividades, documente estas 
sugestões.  

4 Como já há incentivo a todos a dar sugestões 
de melhoria em processos e atividades e 
estas são documentas, crie medidas para 

gerencia-las e monitora-las. 

5 Monitorar e promover um ciclo de 
melhorias. 

PARTES 

INTERESSADAS 

(STAKEHOLDERS) 

Existe 
diálogo 
 
 

1 O Diálogo entre as pessoas é uma das 
melhores maneiras de troca de 
conhecimento e crescimento. 

2 Procure não só ouvir, mas sim dialogar com 
todos os envolvidos na organização, crie 

reuniões rotineiras. 

3 Desenvolva campanhas e diálogos: Parte 
mais educacional, é disseminar o conceito 

da sustentabilidade, a política internamente 
e externamente, comunique-se com as 

partes interessadas: disseminar a cultura da 
Responsabilidade ambiental, individual e 
coletiva, entre colaboradores, equipes de 

vendas, fornecedores, prestadores de 
serviços e consumidores, documente estas 

ações. 

4 Como já existe um diálogo constante entre 
todas as partes e é documentado agora 

monitore. 

5 Monitorar e promover um ciclo de 
melhorias. 

 

SOCIAL 
Fator Objeto Resposta 

Nível 
Sugestão para migrar nível 
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RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 

Envolve os 

colaboradores 

  
1 

A empresa não existe isolada, 
principalmente sem os colaboradores. 

2 Participe de ações sociais e envolva seus 
colaboradores nestas. 

3 A organização já envolve seus 
colaboradores nas ações, portanto agora 

documente tudo e os estimule a criar 
suas próprias ações. 

4 Como os colaboradores já estão 
envolvidos e também buscando novas 
ações e a organização já documenta, 

temos que medir, utilize medidas como: 
percentual de colaboradores 

envolvidos, ações propostas por 
colaboradores, etc. 

5 Monitorar e promover um ciclo de 
melhorias. 

RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 

Qualidade de 
vida 

1 Procure entender que para as pessoas 
renderem ou produzirem necessitam de 

bem estar, ou seja, uma boa qualidade 
de vida é essencial para um melhor 

rendimento nas atividades. 

2 Promova a qualidade de vida com seus 
colaboradores como: Saúde e Segurança 
dos Empregados, condições de Trabalho 

satisfatórias, qualidade de Vida e 
jornada de trabalho, estresse, cuidado 
com trabalho excessivo e retrabalho 

(perda de tempo). 

3 Como você já promove a qualidade de 
vida de seus colaboradores promova o 

bem estar com plano de cargos, salários 
e benefícios e documente tudo. 

4 Todas as ações para promover a 
qualidade de vida já são documentadas, 

porém necessitam ser medidas para 
acompanhar sua evolução, Indicadores 
sempre são importantes para controle. 

5 Monitorar e promover um ciclo de 
melhorias. 

RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 

Políticas 
sociais 

1 Pense em políticas sociais entenda como 
funciona, auxilie politicas já existentes 
de outras organizações para obter um 
melhor conhecimento sobre o assunto. 

2 Crie algumas ações sugestões: ligadas à 
educação, cultura, lazer, bem estar e 
justiça social da comunidade onde a 
empresa está inserida, voluntariado, 
cultura, segurança, inclusão social, 

portadores de necessidades especiais, 
criança e adolescente, pessoas da 

terceira idade e proteção de animais, 
etc. Qualquer política é interessante. 

3 Como a organização já possui políticas 
sociais, procure privilegiar ocupação e 
renda em novos modelos de negócio, e 

tenha compromisso com o 
desenvolvimento profissional, Procure 
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reduzir a diferença entre o maior e o 
menos salário e não esqueça documente 

tudo. 

4 A organização já possui muitas políticas 
e uma delas é a redução da diferença 
entre o maio e o menor salário, e as 

documenta, porém deve sempre medir, 
procure métricas para avaliar sua 

evolução. 

5 Monitorar e promover um ciclo de 
melhorias. 

RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 

Contribuição 
social 

1 Entenda que a empresa não existe 
isolada da sociedade, portanto melhore 
sua relação com contribuições sociais, 

doe o seu tempo. 

2 Utilize seu imposto de renda para ações 
sociais que já existem, comece assim. 

3 Utilize o imposto de renda, doe o seu 
tempo e de seus colabores para ações 

sociais, avance e crie suas próprias 
ações sociais. Ajude as cooperativas de 

bairros (coletas, reciclagem, etc.). Se 
indústria doe suas sobras de material. 

Documente tudo 

4 Você já é uma empresa cidadã (agente 
social), que opera com uma concepção 

de compromisso ético, buscando a 
satisfação de seus parceiros, agora 
avance escute a comunidade para 
contribuir onde está precisa. Crie 

indicadores para monitoramento destas 
atividades. 

5 Monitorar e promover um ciclo de 
melhorias. 

RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 

Compras 
locais 

1 Procure entender que quanto mais 
compras perto fizer, melhor para todos 
é uma tendência mundial. A ideia não é 
comprar tudo da sua comunidade, mas 

sim se importava ou comprava de longe, 
procure diminuir está distância, estará 
ajudando o meio ambiente com menos 

tempo de transporte, melhorará a 
economia mais próxima e diminuirá o 

tempo de espera pela mercadoria 
(produtos, matéria prima). 

2 Procure entender que quanto mais 
compras perto fizer, melhor para 
todos é uma tendência mundial. A 
ideia não é comprar tudo da sua 
comunidade, mas sim se importava 
ou comprava de longe, procure 
diminuir está distância, estará 
ajudando o meio ambiente com 
menos tempo de transporte, 
melhorará a economia mais próxima 
e diminuirá o tempo de espera pela 
mercadoria (produtos, matéria 
prima). Sempre que possível 
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substituir importações por compras 
locais.  

3 Já possui essa ideia correta de aumentar 
as compras locais, favorecendo a 

sociedade e o meio ambiente, agora 
documente estas ações. 

4 Agora que já tem essa tendência de 
buscar compras mais próximas e 
documenta, comece a medir um 

exemplo: Total de compra de 
fornecedores locais, região, estadual, 

Brasil.  

5 Monitorar e promover um ciclo de 
melhorias, tentar aumentar os índices 

mais próximos.  

 

SOCIAL 
Fator Objeto Resposta 

Nível 
Sugestão para migrar nível 

CONHECIMENTO E 

EDUCAÇÃO PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

 

 

Melhorar o 

conhecimento 

sobre 

sustentabilidade 

 

 

  
1 

Procure entender os conceitos da 
sustentabilidade e entender seus 

benefícios. 

2 Invista em campanhas e treinamentos 
sobre sustentabilidade em sua 

organização e comunidade, comece 
com a organização. 

3 Como já tens algumas ações promova e 
Desenvolva campanhas de diálogos: 
Parte mais educacional, disseminar o 
conceito da sustentabilidade, a política 
deve ser interna e externa, melhorar o 
conhecimento de todos os 
stakeholders, documente tudo. 

4 Como já possui projetos para 
melhorar o conhecimento e já 

documenta, deves medir para avaliar 
as melhorias.  

5 Monitorar e promover um ciclo de 
melhorias. 

CONHECIMENTO E 

EDUCAÇÃO PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

 

 

Difundir a 
sustentabilidade 
 
 
 

1 A organização precisa conhecer e 
entender o processo sustentável em 

uma organização, busque informação. 

2 Desenvolva campanhas para difundir 
a sustentabilidade entre os 

colaboradores, procure as melhores 
práticas e as promova internamente.  

3 Promova campanhas provocativas que 
causem interesse interno e da 
comunidade também que tenham a 
intenção de conhecer sobre o assunto, 
Apresente as melhores práticas de 
outras organizações e comunidades e 
os benefícios gerados. Documente 
tudo. 

4 Tenha seus colaboradores e a 
comunidade como propagadores das 

melhores práticas sustentáveis, 
documente e monitores estas ações.  
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5 Monitorar e promover um ciclo de 
melhorias. 

CONHECIMENTO E 

EDUCAÇÃO PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

Criação de 
novos conceitos 
 
 

1 Ouça seus colaboradores a maioria 
das vezes existem ótimas ideias de 

como melhorar o processo de 
trabalho.  

2 Estimule seus colaboradores a dar 
sugestões para a melhoria do trabalho 
pensando também a sustentabilidade. 

3 Se a organização já estimula a criação 
de novos conceitos, estimule a criação 

de conceitos e métodos preventivos 
ao invés de corretivos e comece a 

documentar estes conceitos. 

4 Como a organização já estimula a 
criação de novos conceitos e a 

documenta, agora é tornar um hábito 
entre seus colaboradores as sugestões 

de melhoria e começar a monitorar.  

5 Monitorar e promover um ciclo de 
melhorias. 

CONHECIMENTO E 

EDUCAÇÃO PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

Reuniões 
periódicas 
 

1 A organização precisa compreender 
que sustentabilidade traz vantagens 

para todos e começar a realizar 
conversas sobre o assunto. 

2 Crie uma rotina mensal de reuniões 
com foco a sustentabilidade para a 
criação de novas ideias e sugestões.  

3 Como já existem reuniões, procure 
envolver o máximo de stakeholders 

possível e coloque na pauta a 
melhoria de produtos, serviços, 

processos e documente tudo. 

4 Como existem reuniões sobre 
melhoria de processos, produtos e 

serviços, coloque como prioridade a 
inclusão de todos os stakeholders e 
Implante as melhores sugestões e 

monitore estas, etc. 

5 Monitorar e promover um ciclo de 
melhorias. 

CONHECIMENTO E 

EDUCAÇÃO PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

Investimento 
em educação 
para a 
sustentabilidade 

1 A organização precisa compreender 
que é a sustentabilidade traz 

vantagens para todos e começar a 
investir na educação de seus 

colaboradores. 
 2 Crie um orçamento inicial para a 

questão da educação para a 
sustentabilidade de toda organização 

 3 Como já existe um orçamento 
dedicado a educação para a 

sustentabilidade, agora amplie para 
todos os stakeholders as ações, 

documente tudo. 
 4 Como já existe orçamento e os 

stakeholders estão sendo educados 
coloque como prioridade envolver 

todos, comece a monitorar.  



 

 

169 

 

 5 Monitorar e promover um ciclo de 
melhorias. 

 
 

 

SOCIAL 
Fator Objeto Resposta 

Nível 
Sugestão para migrar nível 

MOTIVAÇÃO PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

Iniciativa 

voluntária 
  
1 

A organização precisa ter uma 
postura sustentável e acreditar que a 

sustentabilidade traz muitos 
benefícios a todos os envolvidos. 

2 Crie estímulos a participação 
voluntária como por exemplo: 
Sugestões para a melhoria da 

qualidade de vida dos colaboradores 
(exercícios, horários flexíveis quando 
possível, etc.) e da região próxima à 
empresa (ações sócias com crianças, 

idosos, etc.), além de ações ambientais 
(coleta seletiva, reciclagem, etc.) para 

esta região. Fica mais fácil para os 
colaboradores visualizar a sua 

própria região. Convide a comunidade 
a participar dessas sugestões para 

descobrir suas necessidades (tenha a 
comunidade como parceira). Contrate 

pessoas com perfil sustentável. 

3 Se você já possui estímulos, motive-os 
com exemplos do que suas atitudes 
mudaram na região e ainda poderão 

mudar, traga depoimentos de pessoas 
e instituições que receberam estas 

ajudas, Solicite que seus fornecedores 
também colaborem com estas 

atitudes e comece a documentar todas 
as ações.  

4 Agora comece a medir estas ações 
como: percentual de colaboradores 

envolvidos, pessoas que foram 
ajudadas, % de produtos reciclados, 

Organizações parceiras, 
Fornecedores, etc. Se preocupe em 

todos os anos melhorar estes 
números. 

5 Monitorar e promover um ciclo de 
melhorias. 

MOTIVAÇÃO PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

Politicas de 
motivação 

1 Primeiro a organização precisa ter 
uma postura sustentável, procurar 

deixar claro para as partes 
interessadas que a organização está 

trilhando um caminho mais 
sustentável. Busque conhecimento 
sobre o assunto e compartilhe este 

conhecimento. 

2 Crie Políticas de sustentabilidade 
como por exemplo: Colaborador 

sustentável, coloque o quesito 
sustentabilidade como item na 
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avaliação de desempenho dos 
colaboradores. Engaje seus 

colaboradores em ações sustentáveis 
e mostre a importância que isso tem 

para a sociedade e para eles. 

3 Como você já possui algumas políticas 
motive os colaboradores com 

beneficios interligados com sua 
postura sustentável. Faça ações 

sustentáveis em que o envolvimento 
deles seja essencial. Crie programas 

de incentivo (premiações para 
incentivar ações sustentáveis). E 
principalmente documente essas 

ações.  

4 Provavelmente seus colaboradores já 
são motivados para a sustentabilidade 

permita que eles criem ações 
sustentáveis para serem implantadas 

pela organização. As ações 
implantadas devem ser 

documentadas. Crie e utilize medidas 
para avaliar seu desenvolvimento. 

5 Monitorar e promover um ciclo de 
melhorias. 

MOTIVAÇÃO PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

Sustentabilidade 
como aspecto 
motivador 
 
 

1 Melhorar o entendimento sobre 
sustentabilidade e conhecer os 
benefícios como: melhoria da 
qualidade de vida, imagem da 

organização, produtividade, etc. 

2 Fazer cada pessoa da organização 
entender sua importância dentro da 

organização e mostrar como seu 
trabalho é significativo, como ela 

contribui significativamente para a 
sustentabilidade. Também estimular a 

cooperação com seus colegas, 
sociedade e clientes. A competição 

deve ser consigo mesmo e cooperar 
com os outros. 

3 Como a organização já trabalha com a 
motivação de seus colaboradores, crie 
políticas de recrutamento e seleção 
com foco a sustentabilidade e 
documente tudo. 

4 Como já motivas seus colaboradores 
para a sustentabilidade e documenta 

tudo a principal função é criar um 
forma de medir isso como: melhoria 

na motivação, cooperação, 
participação em atividades sociais etc. 

5 Monitorar e promover um ciclo de 
melhorias. 

MOTIVAÇÃO PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

Engajar as 
pessoas 

1 Para engajar as pessoas precisamos 
mostrar as melhorias que a 

sustentabilidade traz para sua vida, 
primeiramente engaje seus 

colaboradores com exemplos e 
atividades. 
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2 Desenvolva parcerias locais como: 
ponto de entrega de produtos para 

reciclagem, parceria com 
cooperativas, parcerias com entidades 

sociais, engaje a comunidade e seus 
colaboradores a se motivarem para a 

sustentabilidade.  

3 Como você já desenvolve parcerias 
locais, coloque seus fornecedores 
nesses projetos, tenha um 
compromisso como o 
desenvolvimento da comunidade e 
Gestão das Ações sociais e documente 
tudo. 

4 Como você já tem muitas ações para 
engajar a comunidade e os 
stakeholders e já documenta tudo, 
avance tenha controles, medidas para 
seguir nesta melhoria, como: 
Quantidade de pessoas envolvidas, 
tipos de stakeholders envolvidos, % de 
envolvidos da organização, etc. Chame 
a comunidade para o diálogo e entenda 
suas necessidades, engaje a 
comunidade a fazer parte das decisões 
em ações sustentáveis. 

5 Entenda e utilize estas medidas para 
aplicar ações de melhoria, aproveite 

que a comunidade está toda engajada 
para poder avançar, sempre podemos 

melhorar.  

MOTIVAÇÃO PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

Espalhar ideias 1 Comece espalhando a ideia da 
sustentabilidade entre seus 
colaboradores, demonstre a 

importância, o marketing é essencial 
nesse processo. 

2 Trabalhe o marketing divulgando 
ações e seus resultados para 
colaboradores e comunidade 

3 Como já tens o conceito de espalhar as 
ideias da sustentabilidade, trabalhe 

como ideias da comunidade também e 
divulgue e documente sempre todas 
as ações, estas atitudes irão espalhar 

as ideias sobre sustentabilidade. 

4 Agora chegou o momento de medir 
sempre pensando em medir a 

participação, o conhecimento da 
comunidade sobre sustentabilidade e 
de que formas a própria comunidade 
está espalhando os conceitos e ideias. 

5 Continue o processo sempre, 
pensamento em melhoria continua.  
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APÊNDICE G 

 

 

 Dicionário de dados do diagrama de classes do modelo MESO. 

 

Classe: Organização 

Descrição: Esta classe faz referência a todos os dados necessário para identificar as 

organizações que utilizaram o sistema. 

Atributo Descrição 

Nome Nome da organização 

Endereco Cidade da organização 

Atividade Principal atividade da organização 

Quant_funcionarios Quantidade de funcionários da organização 

Telefone Telefone da organização 

Ano Ano de fundação da empresa 

Missao Descrição da missão da organização 

Visao Descrição da Visão da organização 

 

Classe: Pilar 

Descrição: Esta classe faz referência a todos os pilares que compõem o método MESO. 

Atributo Descrição 

Nome Nome do Pilar 

Cod_pilar Código do pilar 

 

Classe: Fator 

Descrição: Esta classe faz referência aos fatores do modelo MESO. 

Atributo Descrição 

Nome Nome do fator 

Cod_fator Código do fator 

 

Classe: Objeto 

Descrição: Esta classe faz referência a todos os objetos que compõem o método MESO. 

Atributo Descrição 

Nome Nome do Objeto 

Cod_objeto Código do objeto 
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Explicacao Explicação do objeto 

 

Classe: MapaEstados 

Descrição: Esta classe faz referência a todos os estados dos objetos que compõem o método 

MESO. 

Atributo Descrição 

Cod_estado Código do mapa de estados 

Estado1 Estado do objeto no nível 1 

Estado2 Estado do objeto no nível 2 

Estado3 Estado do objeto no nível 3 

Estado4 Estado do objeto no nível 4 

Estado5 Estado do objeto no nível 5 

 

Classe: Resposta 

Descrição: Esta classe faz referência aos fatores do modelo MESO. 

Atributo Descrição 

Resposta Resposta do usuário para o objeto 

 

Classe: EstagioMaturidade 

Descrição: Esta classe faz referência aos fatores do modelo MESO. 

Atributo Descrição 

Financeiro Resultado da organização no pilar Financeiro 

Ambiental Resultado da organização no pilar Ambiental 

Social Resultado da organização no pilar Social 

 

 

Classe: Respondente 

Descrição: Esta classe faz referência aos cadastros dos respondentes. 

Atributo Descrição 

Cod_respondente Código do respondente 

Entrevistado Nome do respondente do questionário 

Cargo Cargo do entrevistado na organização 

Tempo_atividade Tempo de atividade do entrevistado na organização 

 

Classe: Sugestões 

Descrição: Esta classe faz referência as sugestões proposta pelo MESO. 

Atributo Descrição 
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Cod_sugestao Código da Sugestão 

Sugestao Sugestões do modelo MESO 

Classe: Delegações 

Descrição: Esta classe faz referência as sugestões proposta pelo ME 

Atributo Descrição 

Cod_delegacao Código da delegação 

Link Link que vai para o e-mail do novo respondente 

Email E-mail da pessoa que vai responder as pergunta 

Data Armazena a data da delegação 
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APÊNDICE H  

 

 

 

Roteiro de entrevista sistema computacional MESO 

 

 

 

1) Você achou interessante o sistema MESO? Ele pode trazer benefícios (vantagens) a 

sua organização, como auxiliar no aprendizado para a sustentabilidade?  Por favor 

comente a resposta.  

 

 

2) Em relação as sugestões, você acredita serem válidas? Você aplicará algumas das 

sugestões? Por favor comente a resposta.  

 

 

 

3) Você recomendaria a utilização do MESO para outras organizações? Por favor 

comente a resposta.  
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APÊNDICE I: Tabulações 

 

Tabulação das perguntas 1 à 10 do questionário (Anexo A) 

  
Empresa Pontuações perguntas. Soma das 

pontuações 

Resultado 

SUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

REFERÊNCIA 2 4 4 2 3 4 4 3 4 3 33 82,50 

EMPRESA A 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 30 75 

EMPRESA B 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 34 85 

EMPRESA C 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 34 85 

EMPRESA D 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 35 87,50 

 

 

Tabulação das perguntas 11 à 15 do questionário (Anexo A). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Média

Discordo 

Totalmente      

1

Discordo    

2

Neutro       

3

Concordo  

4

Concordo 

Totalmente 

5

Eu me senti confortável com este sistema. 4,2 16 5

Foi fácil encontrar a informação que eu precisava. 3,8 3 16

Eu gostei de usar a interface do sistema. 4 3 12 5

A interface do sistema é agradável. 4 3 12 5

A organização da informação na tela do sistema é clara. 4,4 12 10



 

 

177 

 

 

 

 

APÊNDICE J: Apêndices de publicações 

 

 

Publicações em 

Congressos 

Títulos Observações 

SICTEC 2013 O uso do pensamento sistêmico no 

desenvolvimento de um sistema 

computacional para auxiliar na 

utilização do Modelo de Excelência 

em Gestão - MEG 

Resumo 

SICUNISC 2013 Ferramentas e indicadores para 

mensurar o desempenho sistêmico em 

uma organização com ênfase na 

sustentabilidade 

Resumo 

SICUNISC 2014 Indicadores de desempenho como 

ferramenta em uma organização 

sustentável 

Resumo 

III SINGEP Sustentabilidade nas organizações: 

vantagens e desafios 

Artigo completo 

III SINGEP Indicadores para a sustentabilidade: 

Diagnóstico da situação em empresas 

do agronegócio na região do pampa do 

RS. 

Artigo completo  

USI UNISC Proposição teórica e 

metodológica para o desenvolvimento 

de uma ferramenta para avaliação da 

maturidade para a sustentabilidade 

organizacional 

Artigo completo 

   

Publicações em 

Periódicos 

Títulos Observações 

Tecnológica A contribuição da ti como ferramenta 

na gestão de negócios: um estudo de 

caso de uma empresa no ramo 

tecnológico localizada no município 

de Dom Pedrito/ RS 

Artigo completo publicado 

em 12/2014. 

   

Submetidos a 

periódicos 

Títulos Observações 

Tecnológica Desenvolvimento de uma ferramenta 

para avaliação da maturidade para a 

sustentabilidade organizacional: uma 

proposição teórico-metodológica 

Artigo completo submetido   

Revista 

Eletrônica de 

Ciência 

Administrativa 

Indicadores para a sustentabilidade: 

Diagnóstico da situação em empresas 

do agronegócio na região do pampa do 

RS. 

Artigo completo submetido 
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APÊNDICE L: Quadro de síntese da relação autor x Pergunta do questionário do 

Apêndice A 

 

INDICADOR AUTORES 

% de energia renovável utilizada ETHOS (2013); 

% de metas alcançadas no prazo Nunes (2008); Ferreira et al. (2008); 

% de novos clientes Ferreira et al. (2008); 

% de reaproveitamento do produto 

final descartado pelo consumidor. 

ETHOS (2013); 

% de requisitos ambientais atendidos 

(legislação) 

ETHOS (2013); Nunes (2008); 

% de RH dedicado a Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) 

ETHOS (2013); 

% do faturamento revertido em ações 

sociais 

ETHOS (2013); 

% faturamento investido em P&D ETHOS (2013); 

% faturamento produtos oriundos de 

inovações da empresa 

ETHOS (2013); Ferreira et al. (2008); 

% Ordens de serviço atendidas no 

prazo programado 

ETHOS (2013); Ferreira et al. (2008); Storch et al. 

(2013); 

Absenteísmo ETHOS (2013); 

Ações sociais na região  ETHOS (2013); Nunes (2008); 

Avaliação de desempenho de 

colaboradores 

ETHOS (2013); Nunes (2008); 

Clima organizacional ETHOS (2013); Nunes (2008); 

Colaboradores envolvidos em ações 

sociais 

ETHOS (2013); Nunes (2008); 

Crescimento das vendas Nunes (2008); 

Disponibilidade de sistemas de 

informações 

Storch et al. (2013); 

Endividamento Nunes (2008); 

Faturamento Nunes (2008); 

Faturamento x cliente Storch et al. (2013); 

Faturamento x colaboradores Storch et al. (2013); 

Fluxo de caixa Nunes (2008); 
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Fornecedores Nunes (2008); 

Gestores participantes em entidades de 

classe. 

ETHOS (2013); 

Giro de estoque Nunes (2008); 

Horas treinamento / funcionário Nunes (2008); 

Inadimplência clientes Ferreira et al. (2008); 

Índice de devoluções de clientes Storch et al. (2013); 

Índice de falta de produtos Storch et al. (2013); 

Investimentos Ferreira et al. (2008) 

Liquidez Nunes (2008); 

Lucratividade Nunes (2008); 

Lucro Líquido Nunes (2008); 

Lucro por cliente Nunes (2008); 

Número horas de retrabalho Storch et al. (2013); 

Participação de Mercado Nunes (2008); 

Participação dos lucros Storch et al. (2013); 

Pedidos entregues no prazo ETHOS (2013); Nunes (2008); Ferreira et al. (2008); 

Storch et al. (2013); 

Percentual de produtos/serviços 

recebidos dos fornecedores dentro das 

especificações solicitadas 

ETHOS (2013); Nunes (2008); Storch et al. (2013); 

PMP = prazo médio pagamento de 

compras 

Nunes (2008); 

PMR = prazo médio recebimento das 

vendas 

Nunes (2008); 

Produtividade dos colaboradores Nunes (2008); Storch et al. (2013); 

Reclamação de clientes Storch et al. (2013); 

Relação proposta negada x total de 

propostas 

Nunes (2008); 

Rentabilidade Nunes (2008); 

Retenção de clientes Ferreira et al. (2008); Storch et al. (2013); 

Retenção de colaboradores Ferreira et al. (2008); Storch et al. (2013) 

Rotatividade ETHOS (2013); Ferreira et al. (2008); Storch et al. 

(2013); 
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Satisfação clientes ETHOS (2013); Nunes (2008); Ferreira et al. (2008); 

Storch et al. (2013); 

 


