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RESUMO 

 

Este estudo foi desenvolvido com base na gestão estratégica de pessoas alinhada à 

sustentabilidade organizacional. Uma vez que as organizações buscam constantemente o 

sucesso institucional, a gestão de pessoas tem sido considerada de grande importância para as 

empresas, já que as pessoas são o capital humano da organização. Além de contribuírem 

significativamente para o sucesso empresarial, as práticas e políticas de gestão de pessoas 

podem colaborar para a sustentabilidade organizacional. Nesse contexto, a questão de pesquisa 

foi analisar como as práticas de gestão de pessoas se relacionam com os pilares de 

sustentabilidade organizacional em uma indústria de papel, situada no estado do Paraná. O 

objetivo geral da pesquisa foi analisar as relações entre as práticas de gestão de pessoas e os 

pilares da sustentabilidade organizacional. O referencial teórico apresentou conceitos de gestão 

estratégica de pessoas, práticas de gestão de pessoas que tiveram destaque em estudos recentes, 

e sustentabilidade organizacional. A pesquisa foi aplicada aos colaboradores de uma indústria 

de papel, caracterizou-se como sendo um estudo descritivo, com abordagem quantitativa. A 

coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de questionários, contando com a participação 

de 236 colaboradores. Foram realizadas análises estatísticas com a utilização do software 

Statistical Package for the Social Science (SPSS), análise de estatísticas descritivas, Alfa de 

Cronbach, análise fatorial, correlação entre as variáveis e regressão. Os resultados 

demonstraram que as políticas e práticas de gestão de pessoas adotadas pela organização estão 

relacionadas aos três pilares da sustentabilidade organizacional: o econômico, o social e o 

ambiental. A partir dos resultados estatísticos obtidos, foi possível inferir que os colaboradores 

da indústria percebem essas quatro práticas de gestão de pessoas: Recrutamento e Seleção, 

Treinamento e Desenvolvimento, Recompensas e Avaliação de Desempenho, as quais estão 

relacionadas aos pilares da sustentabilidade organizacional; destas práticas, as duas primeiras 

são significativas, demonstrando a preocupação da empresa em capacitar seus colaboradores 

para o desempenho das funções. Percebe-se que indústria estudada tem buscado fortalecer esse 

alinhamento entre a gestão estratégica de pessoas e a sustentabilidade organizacional na busca 

de seus objetivos, por meio do controle e do comprometimento. Verificou-se que a pesquisa 

pode contribuir com a indústria em questão no sentido de identificar quais práticas de gestão de 

pessoas têm maior relação com as práticas referentes aos pilares da sustentabilidade 

organizacional. Como limitação de estudo verificou-se o fato da pesquisa ter sido realizada em 

apenas uma indústria, sugerindo-se, portanto, para estudos futuros, a realização da pesquisa em 

mais de uma indústria, a fim de identificar as relações existentes.  

 

Palavras-chave: Modelos de Gestão de Pessoas, Triple Botton Line, Estratégia Competitiva.   
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ABSTRACT 

 

This study was developed based on strategic people management aligned with organizational 

sustainability. Since the organizations constantly seek institutional success, people management 

has been considered extremely important for the companies, as the staff is the human capital of 

the organization. In addition to contributing significantly to the corporate success, the practices 

and policies of people management can collaborate with organizational sustainability. In this 

context, the issue of this research was to analyze how the practices of people management are 

related with the pillars of organizational sustainability in a paper industry located in Paraná 

state. The general objective of this research was to identify and analyze the relations among the 

practices of people management and the pillars of organizational sustainability. The theoretical 

reference presented concepts about strategic people management, people management 

practices, which were highlighted in recent studies, and organizational sustainability. The 

research was applied to the employees of paper industry, and was characterized as a descriptive 

study with quantitative approach. The data collection was held through questionnaires, with the 

participation of 236 employees. Statistical analysis using the software Statistical Package for 

the Social Science (SPSS), descriptive statistical analysis, Cronbach’s Alfa, factorial analysis, 

correlation among the variables and regression were carried out. The results showed that the 

policies and practices of people management, adopted by the organization, are related to the 

three pillars of organizational sustainability: economic, social and environmental. From the 

statistical results obtained, it was possible to infer that the employees of industry notice four 

practices of people management: Recruitment and Selection, Training and Development, 

Rewards and Performance Evaluation, which are related to the pillars of organizational 

sustainability; among these practices, the first two are significant, showing the concern of the 

company in training its employees to perform their functions. It is noticeable that industry 

studied has been seeking to strengthen this alignment between strategic people management 

and organizational sustainability, aiming at their objectives, through control and commitment. 

It has been found that the research can contribute to the industry, concerned in the sense of 

identifying which practices in people management have greater relation to the practices related 

to the pillars of organizational sustainability. With limitation in the study, the fact that this 

research was carried out in only one industry was verified, therefore, for further studies, the 

implementation of the research in more than one industry is suggested, with the purpose of 

identifying the existing relations.  

 

Keywords: Models of People Management, Triple Botton Line, Competitive Strategy. 
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  RESUMEN  

Este estudio fue desarrollado con base en la gestión estratégica de personas alineada a la 

sustentabilidad organizacional. Una vez que las organizaciones buscan constantemente el 

suceso institucional, la gestión de personas ha sido considerada de gran importancia para las 

empresas, ya que las personas son el capital humano de la organización. Además de contribuir 

significativamente al suceso empresarial, las prácticas y políticas de gestión de personas pueden 

colaborar para la sustentabilidad organizacional. En este contexto, la cuestión de investigación 

fue analizar cómo las prácticas de gestión de personas se relacionan con los pilares de 

sustentabilidad organizacional en una industria de papel, situada en el estado de Paraná. El 

objetivo general de la investigación fue identificar y analizar las relaciones entre las prácticas 

de gestión de personas y los pilares de la sustentabilidad organizacional. El referencial teórico 

presentó conceptos de gestión estratégica de personas, prácticas de gestión de personas que 

tuvieron destaque en estudios recientes, y sustentabilidad organizacional. La investigación fue 

aplicada a los colaboradores de una industria de papel, y se caracterizó como un estudio 

descriptivo, con abordaje cuantitativo. La colecta de datos ocurrió por medio de la aplicación 

de cuestionarios, contando con la participación de 236 colaboradores. Se realizaron análisis 

estatísticos con la utilización del software Statistical Package for the Social Science (SPSS), 

análisis de estadísticas descriptivas, Alfa de Cronbach, análisis factorial, correlación entre las 

variables y regresión. Los resultados demostraron que las políticas y prácticas de gestión de 

personas adoptadas por la organización están relacionadas con los tres pilares de la 

sustentabilidad organizacional: lo económico, lo social y lo ambiental. A partir de los resultados 

estadísticos obtenidos, fue posible inferir que los colaboradores de la industria perciben estas 

cuatro prácticas de gestión de personas: Reclutamiento y Selección, Entrenamiento y 

Desarrollo, Recompensas y Evaluación de Desempeño, las cuales están relacionadas a los 

pilares de la sustentabilidad organizacional; de estas prácticas, las dos primeras son 

significativas, demostrando la preocupación de la empresa en capacitar a sus colaboradores para 

el desempeño de las funciones. Se percibe que en la industria estudiada ha buscado fortalecer 

ese alineamiento entre la gestión estratégica de personas y la sustentabilidad organizacional en 

la búsqueda de sus objetivos, a través del control y del compromiso. Se verificó que la 

investigación puede contribuir con la industria en cuestión para identificar cuáles prácticas de 

gestión de personas tienen mayor relación con las prácticas referentes a los pilares de la 

sustentabilidad organizacional. Como limitación de estudio se verificó el hecho de que la 

investigación se realizó en una sola industria, sugiriéndose, por lo tanto, para estudios futuros, 

la realización de la investigación en más de una industria, a fin de identificar las relaciones 

existentes. 

 

Palabras-Clave: Modelos de Gestión de Personas, Triple Botton Line, Estrategia Competitiva.  
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1    INTRODUÇÃO 

 

A gestão de pessoas, por estar presente em todos os níveis organizacionais de uma 

empresa, torna-se parte fundamental para o efetivo funcionamento da organização. Percebe-se 

que as organizações estão cada vez mais investindo nas pessoas a fim de obter o sucesso 

organizacional. Diversas práticas envolvem diretamente os colaboradores, tais como 

oportunidades de carreira, treinamento, desenvolvimento, recompensas e avaliação de 

desempenho, entre outras. 

Entre outros fatores que são relevantes para o crescimento das organizações, as ações e 

práticas voltadas para a sustentabilidade organizacional podem contribuir com o aumento da 

eficiência das empresas, visto que podem ser consideradas estratégias a longo prazo.  

Desse modo, as organizações devem buscar relacionar as práticas de gestão estratégica 

de pessoas às ações voltadas à sustentabilidade organizacional de acordo com os seus objetivos. 

Isso pode ser possível por meio da implementação de novas práticas que direcionem a 

instituição visando à sustentabilidade organizacional, a qual, a partir dessa perspectiva, não 

deve ser trabalhada isoladamente em apenas uma área organizacional; ela também deve estar 

presente em todos os níveis da empresa. Torna-se importante destacar que a sustentabilidade 

tem como base três pilares: o ambiental, o econômico e o social, os quais devem ser geridos 

pela organização de forma integrada e equilibrada.  

As práticas de gestão de pessoas voltadas para a sustentabilidade organizacional podem, 

portanto, contribuir para a organização visando o desenvolvimento sustentável; nos estudos de 

Jabbour e Santos (2008) percebe-se que a gestão de pessoas é parte integrante da 

sustentabilidade organizacional, presente em todos os níveis da empresa.  

 As organizações estão cada vez mais se preocupando com ações voltadas para a 

sustentabilidade, que são benéficas para as gerações futuras, e a colocam em uma posição de 

destaque no mercado competitivo (SAVITZ; WEBER 2013). Assim, não basta somente que a 

organização intitule-se como sendo uma empresa verde, ela precisa ter ações sustentáveis bem 

definidas e que sejam visualizadas pelo consumidor.   

 Galleli e Hourneaux (2019) entendem que a sustentabilidade organizacional deve ser 

um importante componente nas estratégias das organizações, independente da maneira como 

vem sendo adotada, deve haver um alinhamento com outros setores da organização (JACOPIN; 

FONTRODONA, 2016; MACKE; GENARI, 2019).  
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 Para Elkington (2012), autor que cunhou o termo Triple Bottom Line – People, Planet 

and Profit, a sustentabilidade é o equilíbrio entre os três pilares (econômico, social e ambiental), 

sendo que o pilar econômico refere-se à geração de riquezas, representando os lucros; o pilar 

social aborda questões relacionadas à inclusão social e à distribuição de renda, representando 

as pessoas, e o pilar ambiental aborda questões que dizem respeito aos impactos no meio 

ambiente, representando o planeta.  Dessa forma, na organização deve-se haver o equilíbrio 

entre os três pilares objetivando o desenvolvimento sustentável. 

 Dyllick e Hockerts (2002) afirmam que no pilar econômico, a liderança deve gerir os 

lucros de forma que a organização se mantenha rentável, visto que seu impacto pode ser 

visualizado nas demonstrações financeiras da organização. No pilar social, a organizações 

devem atuar com ações voltadas tanto para a comunidade quanto para os seus 

colaboradores/funcionários, clientes e parceiros de negócios. No pilar ambiental, por sua vez, a 

empresa deve gerir seus insumos produzidos e consumidos de forma que não acarrete impactos 

que prejudiquem o meio ambiente. 

 Nesse contexto, a gestão estratégica de pessoas pode influenciar nos níveis de 

sustentabilidade organizacional, visto que a gestão de pessoas pode ser um dos fatores 

essenciais para a sobrevivência da organização ao ganhar um novo papel nos últimos anos, 

configurando-se como elemento central para se alcançar as estratégias de negócios (ULRICH, 

2000; FISCHER, 2002). Assim, ao se integrar a gestão de pessoas com a sustentabilidade 

organizacional, torna-se necessário que a organização formule suas estratégias de forma a 

estimular o desenvolvimento econômico, social e as estratégias ambientais da organização 

(JABBOUR; SANTOS, 2008). Consequentemente, torna-se necessário a interação entre a área 

de gestão de pessoas e as demais áreas da organização, visando à vantagem competitiva para a 

empresa (JABBOUR; SANTOS; NAGANO, 2009).  

 Nesse sentido, as práticas de gestão de pessoas podem ter um papel fundamental no 

processo de transformação organizacional direcionada à sustentabilidade, pois ela pode 

promover a sustentabilidade organizacional em todos os níveis da instituição (GONÇALVES; 

STEFANO; BACCARO, 2017). Dessa forma, a missão, os valores e as políticas da organização 

precisam ser reformulados, a fim de atender às exigências realinhadas à sustentabilidade 

organizacional (STEFANO; ALBERTON, 2018). 

Guerci et al. (2015) afirmam, com base em seus estudos, que as políticas e as práticas 

de gestão de pessoas voltadas para a sustentabilidade organizacional trazem melhorias para a 

empresa, sendo que os autores constataram que tais benefícios são capazes de melhorar a 

motivação dos funcionários.  



18 
 
 

Boudreau e Ramstad (2005) destacam que para a gestão de recursos humanos a 

sustentabilidade torna-se relevante, visto que para os autores três aspectos da sustentabilidade 

são importantes para a gestão de recursos humanos; são eles: o foco no futuro da organização, 

o sucesso econômico considerado a longo prazo e o controle.  

 A gestão estratégica de pessoas torna-se fundamental em uma organização, uma vez que 

ao adotá-la, a instituição melhora os resultados de seus funcionários/colaboradores e, 

consequentemente, aprimora seus resultados e seu desempenho organizacional, construindo 

assim uma vantagem competitiva (BECKER; HUSELID, 2006).  

Nesse contexto, Ehnert (2009) afirma que os colaboradores da empresa podem 

influenciar a estratégia organizacional, pois estes são capazes de ajudar a melhorar o 

desempenho da organização de forma proativa. Dessa forma, deve haver um alinhamento da 

gestão estratégica de pessoas às estratégias organizacionais.  

Uma vez que as políticas e práticas de gestão de pessoas voltadas para a sustentabilidade 

tendem a trazer melhorarias para a organização como um todo, supõe-se que as práticas de 

gestão de pessoas desempenham papel importante na sustentabilidade da organização, sendo 

necessário que ambas estejam alinhadas no processo organizacional.   

Dessa forma, a pesquisa estuda a relação existente entre as práticas de gestão de pessoas 

e os pilares da sustentabilidade organizacional em uma indústria de papel. Torna-se importante 

identificar, portanto, como as práticas de gestão podem contribuir no comportamento 

econômico, social e ambiental de uma empresa, posto que as indústrias de papel têm forte 

influência na economia brasileira, sendo destaque no cenário nacional e internacional, gerando 

empregos e impostos para o país. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

Segundo a Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ, 2017), o Brasil está entre os maiores 

produtores mundiais de celulose. Atualmente o país ocupa o oitavo lugar no ranking dos 

maiores produtores de papel, o que  torna as indústrias de papel do estado do Paraná relevantes 

para serem pesquisadas, uma vez que as indústrias de papel e celulose são de grande 

importância para a economia brasileira.  

Parente e Fischer (2014) entendem que as organizações estão buscando cada vez mais 

adequar suas práticas visando à sustentabilidade organizacional; a gestão de pessoas também é 

uma área na empresa que tem contribuído às novas práticas organizacionais, as quais versam 

os pilares econômico, social e ambiental. Gonçalvez, Stefano e Baccaro (2017) argumentam 
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que as práticas de gestão de pessoas podem ter um importante papel no processo de 

transformação organizacional direcionada à sustentabilidade, visto que o envolvimento das 

pessoas faz parte das mudanças estratégicas da organização. 

As organizações dependem diretamente do desempenho das pessoas para o seu sucesso, 

dessa forma, a organização que busca o alinhamento entre as práticas de gestão estratégia de 

pessoas à sustentabilidade organizacional, por meio de treinamento, desenvolvimento, 

recompensas de forma justa ao colaborador, melhorará seus resultados e consequentemente, 

melhorará sua competitividade frente aos seus concorrentes (FISCHER, 2002). 

 Frente a isso, definiu-se para a pesquisa, a seguinte questão: De que forma as práticas 

de gestão de pessoas se relacionam com os pilares de sustentabilidade organizacional em 

uma indústria de papel situada no estado do Paraná? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

Analisar as relações entre as práticas de gestão de pessoas e os pilares da 

sustentabilidade organizacional em uma indústria de papel. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 Para o atingimento do objetivo geral, elencam-se os seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar as práticas de gestão estratégica de pessoas e de sustentabilidade organizacional, 

na percepção dos colaboradores; 

b) Verificar se as empresas adotam as práticas de controle e comprometimento. 

c) Descrever as práticas relacionadas aos pilares da sustentabilidade; 

d) Verificar o comportamento dos resultados das relações entre as práticas de gestão de pessoas 

e os pilares da sustentabilidade organizacional.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Torna-se importante destacar que a pesquisa justifica-se pelo fato de que a 

sustentabilidade tem sido um dos temas de destaque nos estudos organizacionais, pois suas 

ações são alicerçadas na gestão empresarial da sociedade mundial (VAN, MARREWIJK; 
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WERRE, 2003; SACHS, 2007; JABBOUR; SANTOS, 2008; FREITAS; SROUFE; 

LIEBOWITZ, SIVASUBRABRAMANIAM, 2010; MUNCK, 2011; MUNCK; GALLELI, 

BORIM-DE-SOUZA, 2013; GONÇALVES; STEFANO; BACCARO, 2017). Esse é um tema 

que tem despertado interesse em diversas nações de todo o planeta. Seu conceito já era 

difundido em meados de 1960, porém se popularizou após o relatório de Brundtland, resultado 

de grandes esforços da ONU (Organização das Nações Unidas), juntamente com a Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente (CMMAD, 1988). As empresas estão, portanto, cada vez mais 

se adequando às ações voltadas para a sustentabilidade. O relatório da sustentabilidade, que tem 

como base o GRI - Global Reporting Initiative é uma prova disso. O GRI é um modelo global 

de indicadores que teve destaque em 2000 e a padronização dos relatórios de sustentabilidade 

deve ser seguida mundialmente. Em 2010 o Brasil já contava com 88 empresas divulgando seus 

relatórios com base nesse modelo, ocupando a terceira posição mundial no ranking dos países 

com maior número de empresas que seguem o GRI. 

Pensar no futuro organizacional sem pensar nos três pilares da sustentabilidade é correr 

um sério risco de extinção da organização. Esse comprometimento não é apenas pensando nas 

grandes organizações, mas também nas pequenas organizações, pois seu crescimento depende 

também de como ela é vista por seus clientes, bancos, fornecedores, e possíveis investidores 

(ELKINGTON, 2012). 

Para a pesquisa em questão, as indústrias de papel da região são relevantes, pois segundo 

dados da Indústria Brasileira de Árvores – IBÁ (2018), a produção brasileira de papel vem 

crescendo ao longo dos últimos dez anos, contribuindo significativamente para a economia 

brasileira.  

 A pesquisa poderá contribuir, dessa forma, para a comunidade acadêmica, pois os 

estudos que envolvem a temática de gestão estratégica de pessoas alinhada à sustentabilidade 

organizacional são relevantes na medida em que compreendemos a importância e a influência 

da gestão de pessoas para a sustentabilidade organizacional, visto que ainda são poucos os 

estudos que relacionam as duas temáticas, conforme estudo bibliométrico realizado para o 

levantamento das publicações recentes dos estudos elaboradores nos últimos 10 anos (2007 a 

2017), o qual serviu de base para o referencial teórico, pois foram utilizadas bases nacionais e 

internacionais para o estudo. Destaca-se que o estudo bibliométrico foi apresentado no 

EMPRAD 2018 (Encontro de Mestrados Profissionais em Administração) o qual se encontra 

publicado nos anais do evento.  

Apesar da lacuna teórica que existe com relação ao tema gestão estratégica de pessoas 

e sustentabilidade organizacional, estudos recentes defendem que a sustentabilidade 
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organizacional será um elemento exigido em todas as instituições futuramente, pois as empresas 

estão cada vez mais reconhecendo a importância da sustentabilidade frente aos concorrentes, 

buscando reter os funcionários que fazem a diferença na organização, uma vez que a gestão de 

recursos humanos incorpora a sustentabilidade em diferentes níveis organizacionais (OSWAL; 

NARAYANAPPA, 2014). 

Ainda nesse sentido, Choi e Yu (2014), demonstram em seus estudos que quando as 

práticas de sustentabilidade organizacional são percebidas por um funcionário, o mesmo tende 

a comprometer-se mais com a organização, ou seja, as práticas de sustentabilidade podem 

influenciar a forma do funcionário se portar na empresa.   

Dessa forma, entende-se que tanto as pessoas quanto as organizações são agentes 

centrais na busca pela sustentabilidade organizacional, visto que as práticas de gestão de 

pessoas e a sustentabilidade organizacional estão relacionadas (GONÇALVES; STEFANO; 

BACCARO, 2017). 

Esta pesquisa pode trazer, por conseguinte, contribuições para os gestores da empresa, 

pois as práticas de gestão de pessoas quando alinhadas à sustentabilidade organizacional, 

podem se tornar uma vantagem competitiva para a organização (GALLELI; HOURNEAUX, 

2019). Assim, a pesquisa pode apontar quais práticas estão presentes na organização, na 

percepção dos colaboradores.  

Destaca-se que a pesquisa faz parte do projeto denominado Gestão Estratégica de 

Pessoas e a Sustentabilidade Organizacional nas Indústrias do Paraná, iniciado no ano de 2017. 

O estudo conta com a participação de seis professores, um aluno de graduação e duas alunas de 

mestrado profissional em Administração e é financiado pela Fundação Araucária de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esta pesquisa segue a linha de estratégia do 

Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Administração.    

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação é composta por cinco capítulos e está dividida da seguinte forma: O 

primeiro capítulo apresenta a introdução, a delimitação do problema, os objetivos, a justificativa 

e a contribuição prática e teórica da dissertação. 

O segundo capítulo aborda o referencial teórico iniciado pelo levantamento de base 

teórica da temática da pesquisa, seguido da fundamentação teórica de Gestão Estratégica de 

Pessoas e Sustentabilidade Organizacional.  
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No terceiro capítulo o estudo apresenta a metodologia da pesquisa, detalhando a 

abordagem, a amostragem, a coleta de dados e as análises.  

No quarto capítulo o texto apresenta e demonstra os resultados alcançados, e no quinto 

capítulo conclui-se o estudo com a apresentação das considerações finais, limitações e 

contribuições da pesquisa. O fluxograma a seguir demonstra como foi a aplicabilidade da teoria 

na pesquisa: 

 

Figura 1: Estrutura da dissertação  

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

1ª parte – Introdução 2ª parte – Referencial Teórico 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

  Neste capítulo apresentam-se os principais conceitos teóricos que contribuem para o 

desenvolvimento da pesquisa, bem como a contextualização da gestão estratégica de pessoas 

relacionada à sustentabilidade organizacional.  

 

2.1 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 

  

Nas últimas décadas foi possível perceber profundas mudanças na área de recursos 

humanos (RH); no passado ela era compreendida pelos gerentes das organizações apenas no 

que se referia à área administrativa e profissional sob a ótica de atividades rotineiras, como por 

exemplo, fechar uma folha de pagamento. Porém, a partir de 1990, pesquisadores e 

profissionais identificaram e reconheceram a importância da gestão de pessoas na 

implementação de estratégias organizacionais, pois se reconhecia que o desempenho dos 

empregados podia refletir no desempenho organizacional. Dessa forma, a gestão de pessoas 

pode influenciar significativamente na sobrevivência organizacional (BACKER; HESELID; 

ULRICH 2001). Torna-se relevante destacar que na literatura norte americana entende-se RH 

como sendo a gestão estratégica de pessoas.  

 Ao longo do século XX, a gestão estratégica de pessoas surgiu como consequência da 

crescente complexidade advinda dos processos de implementação de estratégias 

organizacionais; nesses processos estratégicos exigia-se maior comprometimento por parte dos 

trabalhadores, dessa forma, as práticas e políticas em gestão de pessoas tornavam-se cada vez 

mais inovadoras (MASCARENHAS, 2008). O autor afirma ainda que a gestão estratégica pode 

ser percebida como um conjunto de esforços para a formulação e implementação das estratégias 

empresariais. 

Formular estratégias é fundamental para que a organização mantenha-se competitiva. 

Nesse sentido, Maximiniano (2004, p. 162) afirma que “a estratégia compreende os caminhos 

para chegar a objetivos ou pode determinar que objetivos podem ser alcançados”. Ou seja, os 

caminhos devem ser trilhados visando o maior retorno possível para a organização.  

Para Mintezberg, Ahstrand e Lampel (2000, p. 21), “[...] a estratégia tem a ver com a 

organização e o ambiente, é complexa, envolve questões de conteúdo e de processo, existe em 

nível corporativo e em unidades de negócio ou produtos, envolve processos de pensamento 

analítico e conceituais e afeta o bem-estar da organização”. Nesse contexto, os autores 
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entendem que a estratégia está presente em todos os aspectos organizacionais e reflete em todas 

as estruturas existentes na organização. 

 A gestão estratégica de pessoas está relacionada diretamente à estratégia da organização; 

na prática organizacional é possível perceber que ambas influenciam-se mutuamente (DUTRA, 

2014). Todas as organizações necessitam de um posicionamento estratégico para atuarem no 

contexto onde estão inseridas. Assim, trabalhar de forma que as pessoas influenciem na 

estratégia da organização deve ser uma constante para o desenvolvimento e sobrevivência 

organizacional.  Para Dutra (2014, p. 66), “a gestão estratégia de pessoas está intimamente 

vinculada ao pensar e ao fazer estratégico da organização”. Ou seja, deve haver uma 

combinação entre o interesse das pessoas e dos objetivos organizacionais. 

Leite e Albuquerque (2010, p. 20) afirmam que “a estratégia de gestão de pessoas 

descreve a orientação imprimida pela organização no que se refere à gestão do fator humano e 

propicia coesão ao conjunto de práticas por meio das quais essa gestão é implementada”. Dessa 

forma, o fator humano na organização pode ser uma estratégia organizacional, pois para Dutra 

(2014, p. 67) “a gestão estratégica de pessoas pode ser definida como um processo estruturado 

de interação das pessoas, as quais mantém algum tipo de relação de trabalho com a empresa”. 

Nesse contexto, ainda de acordo com o autor, as pessoas podem ser os acionistas, dirigentes, 

clientes, empregados, ou seja, ser todas aquelas pessoas que influenciam nos resultados 

organizacionais.  

Para Maxiamiano (214, p. 243), “as estratégias de gestão de pessoas consistem em 

escolher objetivos, políticas, processos e ferramentas, de acordo com o modelo de negócios e 

objetivos estratégicos da organização”. Para o autor as estratégias de gestão de pessoas devem 

ser elaboradas de acordo com as estratégias competitivas da organização, como pode ser 

visualizado no quadro a seguir:  

 

Quadro 1: Definição de estratégias de Recursos Humanos em função das estratégias 

competitivas               (continua) 
Estratégia de gestão 

de pessoas 
Estratégia competitiva 

Inovação Qualidade Liderança de custo 
Atração e retenção Recrutar e reter pessoas 

com alto nível de 

formação e histórico 

comprovado de inovação.  

Usar processos avançados 

de seleção para recrutar 

pessoas capazes de 

entregar qualidade e altos 

níveis de serviço ao 

cliente.  

Usar estruturas em que há 

um grupo permanente de 

funcionários suplementados 

por funcionários 

terceirizados ou freelancers; 

enxugar a estrutura de 

maneira não traumática. 
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                                                                                                                                                              (conclusão) 

Treinamento e 

desenvolvimento  

Desenvolver capacidades 

estratégicas e mecanismos 

de estímulo para aumentar 

as habilidades inovadoras 

e o capital intelectual da 

empresa.  

Estimular o 

desenvolvimento de uma 

organização aprendiz; 

desenvolver e implantar 

processos de 

administração do 

conhecimento; lançar e 

apoiar iniciativas da 

qualidade total e de 

atenção ao cliente.  

Oferecer treinamento para 

aprimorar a produtividade; 

lançar iniciativas de 

capacitação técnica just-in-

time.  

Compensação  Oferecer recompensas 

financeiras e 

reconhecimento por 

inovações de sucesso.  

Vincular as recompensas 

ao aumento da qualidade e 

dos padrões de serviço ao 

cliente.  

Avaliar todas as práticas de 

compensação para garantir 

que sejam eficazes e não 

gerem despesas necessárias.  

Fonte: Maximiano (2014, p. 235) Definição de estratégias de Recursos Humanos em função das estratégias 

competitivas. 

 

 Como base no quadro 1, definir as estratégias de gestão de pessoas em função das 

estratégias competitivas pode proporcionar à organização elaborar estratégias que tornam a 

empresa fortalecida, pois as estratégias competitivas acabam afetando todo o comportamento 

das estratégias de gestão de pessoas.   

Armstrong (2006) afirma que a gestão estratégica de recursos humanos é um processo 

que auxilia a organização na tomada de decisões ao longo do tempo, formando padrões a serem 

adotados no gerenciamento de recursos humanos; para o autor esse processo também define 

quais áreas estratégicas precisam ser desenvolvidas pela organização. Assim a gestão 

estratégica de recursos humanos deve ser trabalhada de forma constante pela empresa, 

fortalecendo a tomada de decisões da organização. 

Dessa forma, percebe-se que as pessoas são o capital humano da organização, uma vez 

que cada indivíduo possui habilidades individuais que, quando somadas à coletividade na 

organização, transforma-se em um capital de extrema importância para a empresa, torando-se 

uma vantagem competitiva na organização, (ARMSTRONG, 2006; BOUDREAU; 

RAMSTAD, 2005).  

 No passado a gestão de pessoas era entendida pelas organizações como irrelevante, pois 

nem sempre era possível mensurar sua contribuição direta para os negócios da organização 

(GONÇALVES; STEFANO; BACCARO, 2017). Porém, com o passar do tempo, a gestão de 

pessoas passou a ter grande relevância para as instituições, tornando-se um fator essencial para 

as estratégias organizacionais (ULRICH, 2000; FISCHER, 2002; MARRAS, 2000). Dessa 

forma, a gestão de pessoas pode ser considerada um fator chave para o sucesso organizacional, 

e consequentemente, um fator preocupante para os profissionais de gestão de pessoas, pois 

como afirma a (2009), na gestão de pessoas é necessária uma reinvenção de papéis que envolva 
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os parceiros de negócios a fim de promover a competitividade empresarial (GALLELI; 

HOURNEAUX, 2019).  

 Macke e Genari (2019) propõem um modelo de práticas de gestão de pessoas alinhado 

à sustentabilidade organizacional capaz de contribuir para os negócios, entre essas práticas está 

a atração de novos talentos e treinamentos, a fim de estimular conhecimento e habilidades que 

contribuam para a organização, e uma avaliação que seja capaz de promover o comportamento 

voltado para a sustentabilidade da organização.  

 Para Dutra (2014, p. 25), a partir dos anos 80, “o fato de as empresas serem obrigadas a 

observar melhor o conjunto de expectativas e necessidades das pessoas fez com que surgissem 

as pressões do contexto interno”; as pessoas passaram então, a enxergar sua relação com o 

trabalho desempenhado e com a organização, ou seja, passaram a comprometer-se mais com as 

estratégias organizacionais.  

 Andrade (2010, p.17), com base em seus estudos, defende que a partir de 1990 a 

principal mudança em Recursos Humanos foi “o desenvolvimento de uma gestão de pessoas 

mais estratégica, ou seja, alinhada à estratégia da organização, preocupada com a retenção de 

talentos e com carreiras mais flexíveis”. Assim, os indivíduos passam a ser tratados de forma 

diferenciada na organização, visto que eles são fundamentais no processo organizacional e que 

todas as organizações dependem essencialmente das pessoas para seu desenvolvimento e 

sobrevivência.  

 Segundo Fischer (2002), devido à importância do comportamento humano nas 

organizações, verificou-se a necessidade e a preocupação com a gestão de pessoas cada vez 

maior na teoria organizacional, surgindo assim, o modelo de gestão de pessoas. 

A gestão de pessoas e a gestão estratégia de pessoas nas organizações devem ser 

entendidas de formas distintas, porém a gestão estratégica contribui para o alcance dos objetivos 

estratégicos organizacionais, pois a estratégia está diretamente relacionada com a organização 

e o ambiente, podendo ser complexa e, de certa forma, afetando o bem-estar da organização 

(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). 

Para Fleury e Fischer (1998, p.91), a gestão de pessoas pode ser “compreendida como 

um conjunto de políticas e práticas definidas por uma organização para orientar o 

comportamento humano e as relações interpessoais no ambiente de trabalho”. Para as autoras a 

gestão de pessoas deve ser entendida pelas organizações de forma estratégica, orientando o 

comportamento dos trabalhadores.   

Dessa forma, o comportamento dos indivíduos está diretamente associado à gestão de 

pessoas, visto que ela envolve políticas e práticas que orientam como deve ser o comportamento 
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humano dentro de uma determinada organização (FLEURY; FISCHER 1998), proporcionando 

assim maior comprometimento das pessoas com as estratégias da organização (FREITAS et al., 

2013).    

Em seus estudos Albuquerque (2002) constatou que ocorreram importantes mudanças 

na gestão estratégica de pessoas. No quadro a seguir são apresentadas as principais mudanças, 

que, segundo o autor, referem-se à transição de uma estratégia de controle para uma estratégia 

de comprometimento (STEFANO; LOPES; ANDRADE, 2013).  

   

Quadro 2:  Modelo de Gestão de Pessoas – do controle ao comprometimento   

 

CARACTERÍSTICAS 

DISTINTIVAS 

MODELO 

ESTRATÉGIA DE 

CONTROLE  

ESTRATÉGIA DE 

COMPROMETIMENTO – 

ATUALIDADE 

ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

Altamente hierarquizada, 

separação “quem pensa” “e quem 

faz”. 

Redução dos níveis hierárquicos e 

de chefias intermediárias, junção 

do fazer e do pensar – 

empowerment. 

Organização do trabalho  Trabalho muito especializado, 

gerando monotonia e frustrações. 

Trabalho enriquecido, gerando 

desafios. 

Realização do trabalho Individual. Em grupo. 

 

Sistema de controle  Ênfase em controles explícitos. Ênfase no controle implícito pelo 

grupo. 

RELAÇÕES DE TRABALHO  

Política de emprega 

Foco no cargo, emprego a curto 

prazo. 

Foco no encarreiramento flexível, 

emprego a longo prazo. 

Nível de educação e formação 

requerido  

Baixo, trabalho automatizado e 

especializado. 

Alto, trabalho enriquecido e 

intensivo em tecnologia. 

Relações empregador-empregado  Independência.  Interdependência, confiança 

mútua. 

Relações com sindicatos  Confronto, baseado na divergência 

de interesses.  

Diálogo, busca da convergência de 

interesses. 

Participação dos empregados nas 

decisões  

Baixa, decisões tomadas de cima 

para baixo.  

Alta, decisões tomadas em grupo. 

POLÍTICAS DE RECURSOS 

HUMANOS 

Contratação  

Contrata para um cargo ou para um 

conjunto especializado de cargos. 

Contrata para uma carreira longa 

na empresa. 

Política de treinamento  Visa ao aumento do desempenho 

na função atual.  

Visa a preparar o empregado para 

as funções futuras. 

Política de carreiras  Carreiras rígidas e especializadas, 

de pequeno horizonte e amarradas 

na estrutura de cargos.  

Carreiras flexíveis, de longo 

alcance, com permeabilidade entre 

diferentes carreiras. 

Política salarial  Focada na estrutura de cargos, com 

alto grau de diferenciação salarial 

entre eles.  

Focada na posição, na carreira e no 

desempenho, com baixa 

diferenciação entre níveis. 

Política de incentivos  Uso de incentivos individuais.  Foco nos incentivos grupais, 

vinculados a resultados 

empresariais. 

Fonte: ALBUQUERQUE (2002, p. 39). 

  

As mudanças apresentadas são significativas para as organizações, pois estão 

diretamente associadas às estratégias da empresa. Dentre as mudanças, é possível que as 
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políticas de Recursos Humanos passem a focar no longo prazo, nos trabalhos em grupos e em 

carreiras flexíveis. Com relação ao modelo de estratégia de controle, percebe-se que o 

empregado participa pouco no processo decisório da empresa. Nesse sentido, Leite, 

Albuquerque e Kniess (2010, p. 99), em estudos posteriores, afirmam que “ o comprometimento 

implica mais do que uma decisão ou uma escolha, implica liberdade, responsabilidade, 

automotivação e autoconfiança”. 

Falar em gestão de pessoas requer fazer referência à competitividade e à agregação de 

valor aos negócios e clientes, pois a gestão de pessoas pode afetar diretamente a 

competitividade organizacional de qualquer empresa, sendo que em alguns casos esta pode ser 

a chave para a vantagem competitiva (PORTER, 1989). Nesse sentido, Legge (2005) considera 

que a gestão de pessoas visa à utilização eficiente dos recursos humanos, buscando dessa forma 

os objetivos da organização.  

 Ainda nesse sentido, segundo Maximiano (2014) a gestão de pessoas pode ser 

classificada em três níveis: operacional, administrativo e estratégico. O nível estratégico tem 

como uma das atividades principais definir as estratégias e as políticas de gestão de pessoas na 

organização. Já o nível administrativo preocupa-se com as ações que gerenciam e que são 

responsáveis pelos processos de gestão de pessoas, tais como o desenvolvimento, o treinamento 

e a seleção. O nível operacional, por sua vez, trabalha com as atividades rotineiras da gestão de 

pessoas, que envolvem tarefas de documentação, atualização de dados, entre outros como os 

processamentos de pagamentos e benefícios. Esse nível envolve tarefas que exigem alto grau 

de precisão. Contribuindo com essa ideia, Dutra (2014) aponta que na abordagem funcionalista 

a gestão possui três fases: operacional, gerencial e estratégica.  

 Independentemente de seu porte ou lucratividade, qualquer organização depende 

significativamente de seus recursos humanos para o seu sucesso organizacional; dessa forma, a 

gestão de pessoas deve ser gerida de maneira que os objetivos estratégicos de pessoas estejam 

alinhados aos objetivos organizacionais, uma vez que a gestão de pessoas pode representar uma 

vantagem competitiva para a organização (FISCHER, 2002, DEMO et al. 2011). 

 

2.2 Práticas de Gestão de pessoas 

  

 O modelo de gestão de pessoas em uma organização pode ser entendido pela forma 

como a empresa se organiza para gerenciar e orientar como deve ser o comportamento das 

pessoas no trabalho. Para tanto, a empresa deve definir, em sua estrutura, seus princípios, suas 

políticas, práticas, estratégias e processos de gestão, a fim de orientar seus gestores. Nesse 
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sentido, os princípios são as orientações de valor e as crenças necessários para determinar o 

modelo a ser adotado em uma organização. As políticas irão estabelecer diretrizes para o 

alcance dos objetivos organizacionais. Já as práticas estão relacionadas à forma de agir da 

empresa (FISCHER et al. 2002). 

 Novas práticas de gestão de pessoas estão surgindo, e em contrapartida, mais atenção se 

tem dado à gestão de pessoas sob a perspectiva das práticas de gestão de recursos humanos, 

sendo que nesse contexto maior atenção têm recebido a gestão estratégica e a gestão de recursos 

humanos, pois possivelmente os recursos humanos podem ser uma importante vantagem 

competitiva para a organização (FISCHER et al. 2002; LAURSEN; FOSS 2003; DEMO et al. 

2011).  

A gestão de pessoas envolve diversas práticas que estão relacionadas ao sistema interno, 

as quais práticas envolvem diretamente as pessoas e as organizações, entre elas estão: 

oportunidades internas de carreira, sistemas formais de treinamento, avaliações baseadas no 

comportamento, compensações baseadas na hierarquia, (DELERY; DOTY, 1996). Outras 

práticas comuns e necessárias e que vem sendo cada vez mais regulamentadas nas organizações 

são o recrutamento, seleção, treinamento e administração, desenvolvimento, recompensas ou 

benefícios e avaliação de desempenho (HUSELID; JACKSON; SCHULER 1997; 

RIMANOCZY; PEARSON, 2010; DEMO et al. 2011). 

Apesar dos estudiosos ainda não terem chegado a um acordo sobre a melhor forma de 

definir como deve ser a gestão estratégica de recursos humanos, percebe-se um amplo consenso 

em relação a projetar e implementar um conjunto de políticas e práticas internamente 

consistentes, garantindo que o capital humano de uma empresa contribua para a realização de 

seus objetivos de negócio (RIMANOCZY; PEARSON, 2010; DEMO et al. 2011). 

As atividades estratégicas de gestão de recursos humanos são diversas, entre elas estão 

os projetos de trabalho baseados em equipes, força de trabalho flexível, práticas de melhoria de 

qualidade, empoderamento de funcionários, estudos projetados para diagnosticar as 

necessidades estratégicas de uma empresa e desenvolvimento planejado do talento necessário 

para implementar a estratégia competitiva e atingir metas operacionais. (HUSELID; 

JACKSON; SCHULER, 1997). 

Laursen e Foss (2003) realizaram um estudo com 1.900 empresas, o qual buscou 

identificar possíveis padrões de práticas de gestão de recursos humanos; ao tentar relacionar as 

práticas de gestão de pessoas ao desempenho das inovações das empresas, os autores 

concluíram que a aplicação de práticas de gestão de recursos humanos é importante, pois as 

práticas proporcionam à empresa a capacidade de buscar inovações. Assim, dentro das 
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empresas as práticas de recursos humanos são capazes de produzir níveis elevados no 

desempenho de inovações (LAURSEN; FOSS, 2012).  

Dentre as práticas organizacionais que se relacionam diretamente à gestão de pessoas, 

alguns estudos trazem como sendo as mais significantes aquelas que se relacionam com a 

atração, seleção, treinamento, avaliação e recompensa dos funcionários (LAURSEN; FOSS, 

2012), sendo que tais práticas são capazes de produzir resultados significativos na inovação 

organizacional.   

Demo, Fogaça e Costa (2018) afirmam que “há consenso de que as práticas de gestão 

de pessoas (GP) produzem desempenho organizacional superior quando são utilizadas em 

conjunto e de maneira integrada à estratégia de negócios”, mostrando que as práticas de GP são 

elementos necessários para que os resultados sejam satisfatórios na organização. 

De fato, o comportamento dos colaboradores de uma organização pode afetar o 

desempenho organizacional, em contrapartida as práticas de gestão de recursos humanos podem 

influenciar sobre as habilidades e motivações de seus funcionários permitindo que o seu 

desempenho melhore de forma a proporcionar resultados satisfatórios para a organização como 

um todo (LAURSEN; FOSS, 2012, KATOU, 2012, DEMO et al., 2011).  

Laursen (2002), ao comparar 726 empresas, confirmou em seus estudos que as práticas 

de gestão de recursos humanos são muito mais eficazes quando são utilizados conjuntamente 

com outras práticas de gestão de recursos humanos; como resultado os autores concluíram que 

o desempenho na inovação foi muito mais eficaz comparado às práticas trabalhadas 

individualmente.  

Estudos recentes de Guerci et al. (2015), baseados em uma amostra de 6.000 

funcionários de seis países europeus, demonstram a importância das práticas de gestão de 

recursos humanos. Nesse estudo, os autores tinham como objetivo analisar como práticas de 

gestão de recursos humanos (GRH) influenciam no clima organizacional. A investigação 

demonstrou que as práticas de GRH trazem significativas melhorarias para as organizações com 

relação às práticas de recrutamento, seleção e treinamento; trazem melhorias aos funcionários 

tornando-os motivados, éticos e proporcionam um maior envolvimento do funcionário com a 

organização. Ainda na percepção dos funcionários, a sustentabilidade organizacional reforça 

relações positivas das práticas de GHR, relacionadas ao clima organizacional.  
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2.2.1. Recrutamento e Seleção  

  

 Para Maximiano (2014, p. 279), “recrutamento é o processo de buscar, encontrar e atrair 

pessoas com potencial para ocupar cargos na estrutura de trabalho da organização”. Dessa 

forma, toda e qualquer organização necessariamente realiza o processo de recrutamento, sendo 

que para o autor existem três motivos principais que levam a organização a realizar o processo; 

são eles: emergência, planejamento e obrigação legal.  

 Nesse sentido, o recrutamento de emergência pode ocorrer em situações imprevisíveis 

e inesperadas à organização; um exemplo comum e que pode ocorrer em qualquer organização, 

é a perda inesperada de funcionários. O recrutamento planejado está relacionado às estratégias 

de RH, ou seja, antecede as estratégias organizacionais. Já o processo de recrutamento por 

obrigação legal, mesmo dentro do recrutamento planejado, visa atender às obrigações legais 

(MAXIMIANO, 2014). No Brasil e em outros países, percebe-se que cada vez mais as 

organizações estão se adequando às exigências da legislação com relação à contratação de 

pessoas portadoras de necessidades especiais e negras (LEI Nº 13.146, 2015; LEI Nº 12.990, 

2014). 

 O recrutamento pode ser tanto interno quanto externo; será interno quando os próprios 

funcionários da organização são promovidos ou transferidos e externo quando a organização 

procura candidatos às vagas disponíveis fora da organização (PONTES, 2008; MARRAS, 

2007; MAXIMIANO, 2014).  

 Durante o processo de recrutamento deve-se estabelecer requisitos básicos e necessários 

de forma a atrair candidatos potenciais à vaga; também torna-se importante informar ao 

candidato as informações referentes ao cargo, a fim de recrutar as pessoas com habilidades 

necessárias à vaga que esteja disponível na organização (ARMSTRONG, 2006; 

MAXIMIANO, 2014; TOLEDO; MILIONE, 1983). 

 Pontes (2008) aponta que existem diversas fontes de recrutamento, algumas delas são: 

através de funcionários, anúncios através de mídias, internet, feira de empregos, agência de 

emprego, congressos e convenções profissionais etc.  

 Percebe-se que o recrutamento de pessoal vai além de apenas atrair pessoas para 

determinado cargo, o recrutamento visa atrair pessoas com as habilidades e qualificação 

necessárias que a organização procura, proporcionando aos recursos humanos a seleção dos 

candidatos que possuem maior probabilidade de ser contratado pela empresa.  

 Vale destacar que o recrutamento de pessoal tem que partir de uma necessidade interna 

da organização, visando à contratação de novos profissionais, sendo que essa necessidade, 
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embora seja requisitada por determinada área da organização, deve ser analisada pelo setor de 

recursos humanos (MARRAS, 2007).  

Depois do processo de recrutamento, o processo de seleção de pessoal visa escolher 

entre os candidatos recrutados os que têm maior probabilidade de preencher determinada vaga 

ou cargo (PONTES, 2008; MAXIMIANO, 2014). O processo de seleção envolve técnicas e 

métodos distintos ao selecionar as pessoas adequadas ao cargo.  

Maximiano (2014) afirma que alguns critérios devem ser seguidos durante a seleção, 

como: pré-requisitos, conhecimentos, experiência, habilidades e competências, disposição e 

disponibilidade para atender a exigências de cargo, aptidões ou potencial para as exigências do 

cargo, motivação e interesses. Tais critérios servirão de base para a avaliação dos candidatos 

recrutados e serão úteis na escolha do candidato que mais se adequar à vaga.  

 Na etapa da seleção de pessoal, Pontes (2008) destaca que “a seleção de pessoal não é 

unilateral e não deve levar em conta apenas a qualificação e o potencial”, devendo a empresa 

selecionar o candidato que mais se enquadra dentro de determinada vaga, pois em determinados 

casos o profissional possui qualidades técnicas, porém existem outros fatores e características 

que determinarão se o mesmo pode ser capaz de ocupar o cargo; entre eles podemos citar o 

trabalho em equipe.  

Existem testes que fazem parte dos procedimentos e técnicas que servem de base para 

avaliar os candidatos. O quadro a seguir apresenta um teste, segundo Maximiano (2014), que 

pode ser exemplo a ser aplicado aos candidatos a partir de cinco categorias principais: 

 

Quadro 3: Cinco categorias de testes de seleção      

Teste Definição Aplicação em gestão de pessoas 

Valores humanos e profissionais  Indicam os objetivos vitais que 

dinamizam os traços de 

personalidade – altruísmo, 

materialismo, necessidade de 

variedade, independência. 

Avaliação dos valores dos 

candidatos e adaptação ao 

contexto. 

Conhecimento  Avaliam o nível de aquisição de 

determinados conhecimentos. 

Avaliação do nível de 

conhecimento em idiomas, por 

exemplo. 

Aptidões  Avaliam as aptidões cognitivas 

(verbais, numéricas, espaciais), 

perceptivas (visão, audição), 

psicomotoras (tempo de reação, 

destreza manual), físicas (força, 

equilíbrio). 

Permitem avaliar a predisposição 

para realizar tarefas específicas. 

Interesse profissional ou motivação  Avaliam as tendências estáveis que 

orientam as escolhas relacionadas 

com atividades concretas: 

Auxiliam as decisões de 

movimentação, reclassificação e 

reorientação de carreiras.  
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científicas, sociais, comerciais, 

artísticas.  

Personalidade Exploram as características 

individuais não intelectuais. 

Proporcionam informações sobre o 

comportamento, a capacidade de 

integração em uma equipe ou uma 

empresa, as competências 

relacionais, o estilo gerencial.  

Fonte: Maximiano (2014, p. 293). 

 

 A partir do teste apresentado, o candidato será avaliado com base nas cinco categorias. 

Percebe-se que as informações obtidas a partir do teste podem ser significantes na escolha do 

melhor candidato, pois trazem informações e características, proporcionando uma avaliação e 

escolha correta para a organização.  

 

2.2.2 Treinamento e Desenvolvimento  

 

 Maximiano (2014, p. 305) afirma que o “treinamento tem caráter operacional e prático, 

é orientado para o trabalho e para o domínio de técnicas e ferramentas, sem a preocupação com 

a teoria”. Nesse sentido, o treinamento pode proporcionar aprendizagem e capacitação na 

realização de tarefas relacionadas ao cargo, desenvolvendo as qualidades existentes nos 

indivíduos, tornando as pessoas mais produtivas para a organização.  

 Entre os objetivos do treinamento destacam-se a formação profissional, a especialização 

e a reciclagem, onde o objetivo da formação profissional é capacitar o indivíduo de forma a 

contribuir no desempenho de sua função; a especialização busca a otimização em determinado 

campo ou área específica por intermédio do conhecimento e prática, e a reciclagem visa à 

renovação ou atualização dos conhecimentos e práticas existentes no ambiente de trabalho 

(MARRAS, 2007).  

 O treinamento, segundo Goldstein (1991), pode ser entendido como um conjunto de 

conhecimentos, regras ou habilidades que resultem em melhorias no desempenho do 

trabalhador, fazendo com que elas reflitam nos resultados organização.  

 Os resultados obtidos através do treinamento podem ser extremamente úteis para a 

organização, visto que o treinamento de pessoal é um investimento de longo prazo, capaz de 

aumentar a produtividade, reduzir custos, aumentar as habilidades dos empregados, reduzir 

índices de acidentes de trabalho, melhorar o clima organizacional e, entre outros benefícios, 

trazer motivação pessoal aos indivíduos e, consequentemente, torná-los mais produtivos 

(MARRAS, 2007). 
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 Entretanto, para a obtenção do sucesso do treinamento, todas as etapas do processo de 

treinamento devem ser preparadas cuidadosamente, de forma que os indivíduos que receberam 

o treinamento busquem desenvolvê-lo na organização (BORGES-ANDRAD et al., 2006).  

 Entre os principais objetivos do treinamento, na visão de Carvalho (1993), estão a 

preparação dos colaboradores na execução das tarefas determinadas pela organização, 

oportunizar o desenvolvimento contínuo do colaborador, mudar a forma de agir das pessoas 

dentro da organização e a motivação pessoal.  

As organizações estão cada vez mais reconhecendo e valorizando o trabalhador, uma 

vez que seu futuro organizacional também está relacionado aos indivíduos que fazem parte da 

instituição (MALIK, 1992). Desse modo, a organização deve proporcionar às pessoas meios 

para o desenvolvimento pessoal e profissional da organização; exemplo claro citado 

anteriormente são os treinamentos proporcionados aos trabalhadores (DEMO, 2010; 

MAXIMIANO, 2014). Nesse sentido, o desenvolvimento pode vir a proporcionar resultados no 

desempenho de futuras tarefas, melhorando o rendimento individual e consequentemente 

organizacional.   

Borges-Andrade e Oliveira-Castro (1996, p. 1) afirmam que o desenvolvimento “se 

refere às ações organizacionais que estimulam o crescimento pessoal de seus integrantes”. 

Assim, a organização deve buscar estimular o crescimento visando à melhoria no desempenho 

pessoal e, consequentemente, organizacional.  

 O processo de desenvolvimento tem como central as pessoas; empresas que trabalham 

de forma organizada conseguem identificar entre os seus empregados potenciais talentos, e 

dessa forma, elaboram planos de avanço profissional visando e acompanhando os resultados, 

sem deixar de motivar e estimular o talento já existente na organização (MARRAS, 2009; 

MATHIS; JACKSON, 2003).  

 Para Nadler (1984), o desenvolvimento refere-se à aprendizagem dos empregados, 

visando contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais, ou seja, quando o profissional 

se desenvolve, seja por meio de treinamento ou cursos oferecidos pela organização para o seu 

crescimento pessoal, o desenvolvimento obtido pelos funcionários pode ser sentido pela 

instituição. Pode se acrescentar que o desenvolvimento pode trazer resultados a curto e em 

longo prazo à organização (VARGAS, 1996; DEMO, 2010). 

 É importante destacar que o treinamento ofertado pela empresa deve ser combinado com 

as atividades relacionadas ao desenvolvimento, pois os resultados são melhores se comparados 

ao treinamento de forma isolada (BORGES-ANDRADE et al., 2001). 
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2.2.3 Recompensas 

 

 Na concepção de Demo (2010, p. 104), “o sistema de recompensas aos colaboradores 

compreende as remunerações e os incentivos com fins de manter e melhorar a satisfação, a 

motivação e o nível de desempenho dos empregados”. Dessa forma, as remunerações tanto 

diretas quanto indiretas e os prêmios oferecidos pela organização aos seus colaboradores são 

exemplos típicos das políticas de recompensas que motivam o colaborador a permanecer na 

organização (ULRICH, 2001; DEMO et al., 2011; DEMO; MARTINS; ROURE, 2013).  

 Motivar os empregados por intermédio das recompensas torna-se tarefa fundamental 

para o bom desempenho da organização; Lawler III (2003) afirma que quando os empregados 

estão satisfeitos com a organização à qual pertencem, estes serão menos propícios a abandonar 

a organização e consequentemente faltarão menos no trabalho; dessa forma, as pessoas 

percebem sua importância para a empresa por intermédio das recompensas atribuídas a elas.  

 Nesse sentido, Rodrigues, Reis Neto e Gonçalves Filho (2014), ao estudarem a 

influência das recompensas, puderam confirmar que as mesmas, quando praticadas por uma 

organização, influenciam significativamente na motivação dos funcionários, trazendo 

resultados que indicam o melhor caminho a ser seguido pelo gestor.  

 Kwenin, Muathe e Nzulwa (2013) também comprovam, com base em seus estudos, que 

as recompensas aos funcionários os tornam satisfeitos com relação ao trabalho desempenhado 

na empresa, consequentemente, os resultados tendem a ser positivos, pois para os autores as 

recompensas têm forte relação com a retenção dos funcionários.  

 Dessa forma, o recurso humano pode ser considerado um importante mecanismo capaz 

de tornar e manter a organização competitiva no mercado onde atua; dessa forma, a recompensa 

financeira é capaz de proporcionar motivação ao empregado e resultados positivos para a 

empresa (HAFIZA, et al., 2011).  

 

2.2.4 Avaliação de desempenho  

 

 A avaliação de desempenho deve estar presente na organização a fim de fornecer 

informações para os gestores acerca do desempenho das pessoas que dela fazem parte, 

fornecendo subsídios para a mensuração dos resultados obtidos pelo colaborador no 

desempenho de suas funções dentro da empresa.   

Nesse contexto, para Pontes (2008, p. 27), “a avaliação de desempenho, portanto, visa, 

além de estabelecer os resultados a serem perseguidos pelos indivíduos, a acompanhar o 
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processo de trabalho e fornecer feedback constante”. Para o autor, entre os objetivos da 

avaliação de desempenho estão: tornar dinâmico o planejamento da empresa; melhorar as 

competências das pessoas e da empresa; desenvolver pessoas e estabelecer os resultados 

esperados das pessoas na organização. Ainda de acordo com o autor, entre as formas de 

avaliação estão a avaliação pelo gestor; a auto avaliação; a avaliação de subordinados; a 

avaliação de pares e a avaliação 360 graus.  

 DEMO et al. (2011, p. 6) definem a avaliação de desempenho como sendo um “conjunto 

de práticas que visam avaliar o desempenho e as competências dos colaboradores, subsidiando 

as decisões sobre promoções, planejamento de carreira e desenvolvimento dos colaboradores, 

para promover seu crescimento pessoal e profissional, bem como melhor desempenho”. Dessa 

forma, tal prática contribui para a tomada de decisão dos gestores nas organizações.  

 Dutra, Zuppani e Nascimento (2016) entendem que o principal foco da avaliação de 

desempenho é o resultado do indivíduo, a fim de verificar o quanto o profissional contribui para 

os resultados esperados pela organização no desempenho de suas funções.  

 Em uma organização a avaliação de desempenho pode ocorrer continuamente, dessa 

forma, torna-se necessário que a equipe de funcionários tenha conhecimento dos resultados 

esperados pela organização, pois com os resultados obtidos os gestores podem tomar novos 

rumos para a empresa, fazer alterações e adaptações, acompanhar se as metas foram alcançadas 

e aprimorar o desenvolvimento das pessoas, o que torna a avaliação uma ferramenta eficaz para 

a organização. (PONTES, 2008).  

 Dessa forma, percebe-se que a avaliação de desempenho está relacionada a outras 

práticas de gestão de pessoas, como o recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento 

e recompensas, assumindo papel fundamental na definição de estratégias da organização.  

 

2.3 SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL 

 

 Este subcapítulo, foi elaborado com o intuito de possibilitar uma melhor compreensão 

do termo “sustentabilidade organizacional”, que em alguns estudos também aparece como 

sustentabilidade corporativa ou empresarial (DYLLICK; HOCKERTS, 2002). Para tanto, serão 

apresentados alguns subtópicos que permitirão a compreensão do termo.  

 A sustentabilidade organizacional tornou-se uma alternativa estratégica para as 

organizações sobreviverem; percebe-se que apesar das lacunas existentes, cada vez mais 

estudiosos vêm aprofundando seus estudos envolvendo a temática, e administradores estão 

dando maior importância a ela, buscando trabalhar de forma a equilibrar os três pilares, a saber, 
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econômico, social e ambiental (ELKINGTON, 2012; GALLELI; HOURNEAUX, 2019). De 

acordo com Munck et al. (2013), a sustentabilidade deve ser trabalhada na organização de forma 

contínua. Torna-se relevante destacar que a sustentabilidade não pode ser definida 

especificamente para uma única corporação. Ela deve ser definida para um sistema econômico-

social-ecológico completo (ELKINGTON, 2012). 

Ao definir a sustentabilidade organizacional (SO), Savitz  e Weber (2013) utilizam 

como exemplo um estudo realizado na gestão de recursos humanos; nesse estudo a 

sustentabilidade é descrita como “o compromisso das organizações de equilibrar o desempenho 

financeiro com as contribuições para a qualidade de seus funcionários, a sociedade em geral e 

iniciativas ambientalmente sensíveis”. Rimanoczy e Pearson (2010) corroboram com essa ideia 

afirmando que uma organização sustentável é aquela capaz de alcançar lucro econômico, 

manter a qualidade do ambiente e contribuir para o aumento da equidade social.  

Dessa forma, o compromisso das organizações vai muito além de apenas reduzir suas 

emissões de gases poluentes na atmosfera, suas ações voltadas à SO devem ser pensadas a longo 

prazo, visando o desenvolvimento sustentável (SAVITZ; WEBER, 2007).  

Nos estudos realizados envolvendo a temática da SO, verifica-se que existem inúmeros 

conceitos e definições para o termo sustentabilidade organizacional, ou seja, não existe uma 

designação única. Porém, para este estudo foi utilizado a SO alicerçada nos três pilares: 

econômico, social e ambiental, também conhecidos na literatura como Triplo Bottom Line 

(TBL). 

 

2.3.1 Os três pilares da Sustentabilidade nas Organizações 

 

 Para Elkington (2012), criador do termo Triple Bottom Line (TBL), a sustentabilidade é 

o equilíbrio entre os pilares econômico, social e ambiental. O pilar econômico refere-se à 

geração de riquezas, relacionado diretamente aos lucros da organização, o pilar social aborda 

questões relacionadas à inclusão social e à distribuição de renda, representando as pessoas, e o 

pilar ambiental aborda questões que dizem respeito aos impactos no meio ambiente causados 

pelo uso devido ou indevido dos recursos naturais existentes, conforme apresentado no Quadro 

4: 
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Quadro 4: Os pilares da Sustentabilidade Organizacional.  

SUSTENTABILIDADE O QUE BUSCA? 

Pilar Econômico  Representar os lucros, o retorno econômico aos stakeholders, gerar valor 

adicionado, ofertar empregos, e entre outros fatores, melhorar a 

produtividade. Na teoria, o capital econômico da organização pode ser: 

físico, financeiro e intelectual.  Esse pilar pode ser considerado o alicerce 

do desenvolvimento sustentável, uma vez que, por meio dos lucros 

empresariais, empregos são gerados, melhorando as condições sociais da 

comunidade.   

Pilar Ambiental Preocupa-se com os impactos e prevenção no meio ambiente gerados 

pelas organizações, utilização de recursos naturais de forma adequada, 

diminuição de gases poluentes emitidos pelas indústrias, evitando riscos 

ambientais, proteção do meio ambiente para que os recursos naturais não 

venham a faltar nas gerações futuras.  

Pilar Social Incorporar questões relacionadas à saúde, segurança e ao bem-estar 

social através de condições adequadas de trabalho, contribuir para as 

comunidades locais onde as organizações estão inseridas, melhorando as 

condições de vida dos trabalhadores e da comunidade em geral, ou seja, 

englobar questões relacionadas diretamente ao desenvolvimento 

humano.   

Fonte: Elaborado pela autora por meio de contribuições de Elkington (2012), Dyllick, Hockerts (2001), Munck, 

(2013),  Munck, Munck, Borim-de-Sousa (2011), Savitz, Weber (2013). 

 

 Dessa forma, percebe-se que os três pilares, embora busquem objetivos distintos, devem 

ser trabalhados nas organizações de forma equilibrada e otimizada (ELKINGTON, 2012; 

MUNCK, 2013), conforme se verifica na figura 2, o que torna possível o atingimento dos 

objetivos da organização a longo prazo (SAVITZ; WEBER, 2013). 

 

Figura 2: A organização com melhores condições de desenvolver-se sustentavelmente, e com 

agente ativo na busca de um desenvolvimento sustentável. 

A organização com melhores condições de desenvolver-se sustentavelmente, e 

com agente ativo na busca de um desenvolvimento sustentável 

Metacompetência 

 

Sustentabilidade Organizacional 

Competência 

organizacional 

  

  

Competências 

foco 

Fonte: Munck; Galleli; Borim-de-Souza (2013, p. 660). 

 

Sustentabilidade 

econômica 

Sustentabilidade 

ambiental 

Sustentabilidade 

social 

Ecoeficiência Justiça ambiental Inserção Social 



39 
 
 

 É possível perceber, então, que os três pilares (econômico, social e ambiental) 

contribuem para a sustentabilidade organizacional, por se tratarem de competências distintas e 

primordiais para as organizações; torna-se necessário, no entanto, que a organização seja capaz 

de desenvolver primeiramente a ecoeficiência, a justiça ambiental e a inserção social (MUNCK; 

GALLELI; BORIM-DE-SOUZA, 2013). 

 Com base no TBL, Dyllick e Hockerts (2001) elaboraram um modelo para a 

sustentabilidade organizacional, denominado como as dimensões da sustentabilidade:  

 

Figura 3: As Dimensões da Sustentabilidade.  

    Sustentabilidade Econômica 

 

 

   

 

Sustentabilidade            Sustentabilidade 

     ambiental         social  

   

Fonte: Dyllick e Hockerts (2002). 

 

Em seus estudos os autores utilizaram o termo sustentabilidade corporativa para estudar 

a SO; para eles, quando a organização foca na sustentabilidade econômica, ela pode ser bem-

sucedida. Pensando na sobrevivência a longo prazo, porém, a sustentabilidade requer que as 

três dimensões sejam trabalhadas simultaneamente (DYLLICK; HOCKERTS, 2002). 

 Trabalhar a sustentabilidade econômica na organização requer que a empresa vá além 

de gerenciar seus lucros e prejuízos, é necessário que os capitais tangíveis (máquinas, estoques) 

e intangíveis (reputação, marca da empresa) também sejam gerenciados pela organização, pois 

a má gestão dos capitais a torna não sustentável, e, além disso, pode levar a empresa a ser extinta 

(BORIM-DE-SOUZA, 2010). 

 Em contrapartida, a sustentabilidade social envolve ações que visam à qualidade de vida 

e ao bem-estar da sociedade, considerando para tal, o capital humano. Para Elkington (2012), 

apesar de alguns autores insistirem que a sustentabilidade não tem relação alguma com as 

questões sociais, o pilar social é extremamente importante na determinação do sucesso ou 

fracasso da transição para a sustentabilidade. Assim Barbieri, Vasconcelos, Andreassi e 

Vanconcelos (2010) afirmam que as preocupações relacionadas à sustentabilidade 

organizacional devem ser pensadas dentro e fora das organizações. 
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 A sustentabilidade ambiental pode ser percebida nas organizações quando elas causam 

o menor impacto possível a partir de suas ações e atividades inerentes para sua sobrevivência, 

mas sem que suas ações possam comprometer as gerações presentes e futuras, pois as gerações 

atuais também podem sofrer consequência de ações que causam danos ao planeta (MUNCK; 

BORIM-DE-SOUZA, 2009; ELKINGTON, 2012). Dessa forma, as ações promovidas pelas 

organizações relacionadas ao meio ambiente têm grande impacto sobre sua reputação frente à 

sociedade.   

 Entender e conceituar o que é a riqueza natural de uma organização, segundo Elkington 

(2012), é complexo; não se trata apenas de contabilizar as árvores e estabelecer um valor 

atribuído a elas, torna-se necessário contabilizar os benefícios produzidos pela riqueza natural 

que sustenta o ecossistema da floresta, os quais, segundo o autor, podem ser madeira e outros 

produtos comerciais. Assim, os benefícios devem ser utilizados de forma a minimizar ao 

máximo possível os impactos para o ecossistema como um todo, pensando não apenas na 

sobrevivência humana, mas também na sobrevivência dos animais que dependem das florestas.  

Em seus estudos, Sachs (1993) trabalhava com 5 dimensões da sustentabilidade, porém 

a partir de 2002 ele passou a trabalhar com 8 dimensões. Segundo o autor, as dimensões são: 

social (voltada para a redução de desigualdades sociais), cultural (preservando as tradições 

locais, e ao mesmo tempo, buscando inovações), ecológica (relacionada à preservação dos 

recursos naturais), ambiental (com respeito à capacidade de autodepuração dos ecossistemas), 

territorial (que envolvem melhorias no ambiente urbano e também nas áreas ecologicamente 

frágeis), econômica (a qual busca o desenvolvimento equilibrado, com segurança alimentar), 

política Nacional (voltada para projetos nacionais, em parcerias com todos os empreendedores, 

buscando um nível social equilibrado) e política Internacional (voltada para prevenção de 

guerras, garantindo a paz e promoção da cooperação internacional). O autor enfatiza ainda que 

as pessoas devem ser valorizadas: além de focar nos problemas ambientais devem também 

pensar nos problemas sociais como um todo.  

É possível perceber através da fala de Sachs (1993) que a sustentabilidade é muito mais 

ampla do que poderíamos pensar. Nas oito dimensões citadas podemos perceber claramente a 

presença dos três pilares da sustentabilidade propostas por Elkington (2012). 

 Dessa forma, é possível perceber que o alinhamento dos três pilares da sustentabilidade 

(econômico, social e ambiento) pode tornar o crescimento da organização de forma sustentável 

contribuindo para o fortalecimento e sobrevivência da organizacional. 

 Barbieri, Vasconcelos, Andreassi e Vanconcelos (2010) contribuem afirmando que as 

organizações devem inovar constantemente sem deixar de lado a preocupação com as três 



41 
 
 

dimensões da sustentabilidade organizacional (econômica, social e ambiental). Para o autor, 

assim é possível que uma organização inovadora seja considerada sustentável.  

 Além dos pilares da sustentabilidade organizacional torna-se relevante destacar que a 

SO possui diferentes níveis. Gonçalves, Stefano e Baccaro (2017), apresentam em seus estudos 

6 níveis que a SO pode apresentar no contexto organizacional, os quais, segundo Van Marrewijk 

e Werre (2003), podem ser medidos e identificados em uma organização.  

 

Quadro 5: Níveis da Sustentabilidade organizacional  

1 

 

 

Pré-sustentabilidade organizacional 

Neste nível, não se observa qualquer ambição para se alcançar a SO. No entanto, algumas ações rotuladas 

como sustentáveis podem ser iniciadas quando exigidas por pressões externas (legislações e exigência dos 

consumidores). Um monitoramento rígido e constantes aprimoramentos são necessários a fim de que a 

empresa possa desenvolver a SO. 

2 Sustentabilidade Organizacional em conformidade com a legislação 

Neste nível de qualificação, a SO consiste na provisão de bem-estar para a sociedade dentro dos limites 

previstos por normatizações legais. Além disso, as organizações precisam responder a algumas demandas 

de caridade e reivindicações oriundas de atores sociais diversos. A sustentabilidade é estimulada por 

imposições, obrigatoriedades e por ser admitida como um comportamento correto. 

3 Sustentabilidade Organizacional orientada pelo lucro 

Este nível de SO é caracterizado por uma integração dos aspectos sociais, éticos e ambientais junto às 

operações realizadas pelas empresas, ou seja, junto aos seus processos de tomada de decisões, desde que 

tal opção contribua com algum retorno financeiro para a organização. A SO é estimulada por uma relação 

direta com o desenvolvimento econômico do negócio. A SO, portanto, apenas será promovida se for 

rentável. 

4 Sustentabilidade Organizacional consciente 

Neste nível, existe um interesse por equilibrar questões econômicas, sociais e ambientais, todas colocadas 

em um mesmo patamar de importância. As iniciativas relacionadas a esta SO vão além das conformidades 

legais e não se limitam às preocupações sobre os lucros. A SO é estimulada pelo potencial humano, pela 

responsabilidade social das empresas e pelo cuidado com o planeta. 

5 Sustentabilidade Organizacional sinérgica 

Este nível de SO busca por soluções funcionais e bem elaboradas que criem valor nos escopos econômicos, 

sociais e ambientais. Esta performance é evidenciada por diferentes índices de desempenhos 

organizacionais, os quais são conquistados por uma abordagem de ganho mútuo participada por todos os 

stakeholders mais relevantes da cadeia de relacionamento da organização. A SO é estimulada pelo 

reconhecimento da sustentabilidade como um fenômeno importante por si só, especialmente por ser 

compreendida como uma ação inevitável para o progresso da empresa 

6 Sustentabilidade Organizacional holística 

Este nível identifica que a SO está extremamente integrada e embutida em cada um dos aspectos 

envolvidos aos processos de gestão e, por isso, visa contribuir para a qualidade, manutenção e continuação 

da vida de todos os seres e instituições, tanto no presente quanto no futuro. A SO é estimulada pelo ato de 

observar a sustentabilidade como a única alternativa de resposta à crise do meio ambiente. Assim, cada 

pessoa e organização possui uma responsabilidade universal para com todos os outros seres vivos do 

planeta. 

Fonte: Traduzido de Van Marrewijk e Werre (2003, p. 112) apud Gonçalves, Stefano e Baccaro (p. 58, 2017). 

 

 Para os autores, os diferentes níveis da SO são capazes de proporcionar à organização 

uma gestão mais sustentável, sendo que o nível deve estar alinhado à estrutura organizacional, 

ou seja, cada organização deve detalhar suas próprias estratégias com relação à sustentabilidade.  
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2.4 SUSTENTABILIDADE E GESTÃO DE PESSOAS  

  

 Existem poucos estudos que relacionam a sustentabilidade à gestão de pessoas 

(MACKE; GENARI, 2019), porém, estudos defendem que deve haver integração entre ambas 

nas organizações. Incorporar a sustentabilidade em uma organização pede por mudança de 

comportamento em todos os níveis organizacionais, inclusive na área de gestão de pessoas, pois 

requer a participação de todos os funcionários (LASZLO; ZHEXEMBAYERA, 2011). Dessa 

forma, Pires e Fischer (2014, p. 60) apontam que “a discussão sobre liderança e sustentabilidade 

envolve tanto os líderes da área de gestão de pessoas quanto das demais lideranças da 

organização”. Assim, a gestão de pessoas possui papel fundamental no processo organizacional 

no que diz respeito à SO. 

Nesse sentido, Rimanoczy e Pearson (2010) afirmam em seus estudos que a gestão de 

pessoas desempenha um papel importante na mudança organizacional, na perspectiva 

econômica, social e ambiental, proporcionando à organização uma vantagem competitiva 

(FISCHER et al., 2002; JABBOUR; SANTOS, 2008; GALLELI; HOURNEAUX, 2019). 

Corroborando com essa ideia, Dubios e Dubios (2012) destacam que políticas e práticas na 

gestão de pessoal podem contribuir significativamente para o alcance das metas de 

sustentabilidade na organização. Os autores ainda reconhecem que a sustentabilidade deve ser 

incorporada com base nos três pilares já mencionados (econômico, social e ambiental), em toda 

a organização.  

Savitz e Weber (2013) compreendem que a sustentabilidade organizacional pode ajudar 

a gestão de pessoas a melhorar a qualidade de vida dos funcionários, tornando-os mais 

produtivos e motivados na organização, contribuindo para o crescimento organizacional, bem 

como para os desafios enfrentados no mercado competitivo. 

Jabbour e Santos (2009) afirmam que a evolução da área de gestão de pessoas tende a 

considerar a sustentabilidade como central. Nessa perspectiva, a gestão estratégia de pessoas 

deve estar alinhada à sustentabilidade organizacional. Ou seja, a gestão de pessoas deve ser 

trabalhada como parte integrante da sustentabilidade organizacional (JABBOUR; SANTOS, 

2008) visto que a gestão de pessoas está presente em todos os níveis organizacionais; logo, se 

presume que ela pode ser capaz de promover a sustentabilidade organizacional em todos os 

níveis da organização (GONÇALVES; STEFANO; BACCARO, 2017; MACKE; GENARI, 

2019).  Pode-se considerar, portanto, que a gestão de pessoal possui o maior potencial para a 
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incorporação da sustentabilidade e estímulos às inovações em uma organização (JABBOUR; 

SANTOS, 2008). 

 Para Bodreau e Ramstad (2005, p. 131) 

 

[...] o paradigma tradicional ainda é a adaptação da sustentabilidade às políticas, 

práticas e atividades dentro da função do RH. Outras importantes conexões vão além 

das práticas de recursos humanos e só podem ser entendidas com um paradigma de 

RH mais estratégico, que liga o capital humano para o sucesso estratégico sustentável. 

 

 Em seus estudos, Gonçalves, Stefano e Baccaro (2017) buscaram compreender de que 

forma os níveis de sustentabilidade organizacional estão relacionados às práticas de gestão 

estratégica de pessoas em uma cooperativa agroindustrial; os autores puderam constatar que 

apesar do alinhamento entre gestão e pessoas e sustentabilidade ser baixo, existe a relação entre 

ambas, o que leva a crer que essa relação seja fundamental para o desenvolvimento da empresa. 

 Oswal e Narayanappa (2014) afirmam em seus estudos que as organizações precisam 

desenvolver políticas e práticas de gestão estratégica de pessoas que estruturem a gestão de 

pessoas de forma a torná-la sustentável. Para isso, os autores destacam que a sustentabilidade 

deve estar em todos os níveis organizacionais, que envolvam os indivíduos e os departamentos 

organizacionais, sendo necessário formular estratégias de gestão de pessoas que estimulem as 

estratégias econômicas, sociais e ambientais (JABBOUR; SANTOS, 2008) e exigir mudanças 

significativas no processo organizacional, quando incorporadas em uma organização nos três 

pilares (DUBIOS; DUBIOS, 2012). 

 Kramar (2013) destaca que muitas organizações já utilizam algumas medidas que 

avaliam as práticas sustentáveis de gestão de recursos humanos. Para o autor, tais medidas 

incluem, por exemplo, pesquisas de clima e bem-estar e equilíbrio entre a vida pessoal e o 

trabalho dos funcionários da organização. Dessa forma, as organizações estão buscando cada 

vez mais o alinhamento entre as práticas de gestão de pessoas e a sustentabilidade 

organizacional, proporcionando benefícios aos funcionários e consequentemente, melhorando 

os resultados da empresa.   

 Para Rimanozcy e Pearson (2010, p. 11), “o RH é capaz de garantir maior coerência da 

políticas, processo e sistemas, envolver os gerentes de linha sobre a importância do 

desenvolvimento do empregado e refletir a estratégia”. Dessa forma, os autores entendem que 

quando a gestão de pessoas está incorporada ao planejamento estratégico da organização, a 

implementação da sustentabilidade tem maiores chances de ser bem-sucedida na empresa.  
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 Nesse sentido, Cohen et al. (2012) afirmam que para que a gestão de recursos humanos 

seja sustentável, torna-se necessário a utilização de ferramentas de gestão que incorporem uma 

estratégia de sustentabilidade na empresa, contribuindo para o desempenho sustentável da 

organização a longo prazo, tanto para a instituição internamente, quanto para os interessados 

externos.  

 Sroufe, Liebowitz e Sivasubramaniam (2010), ao realizarem um estudo envolvendo 

executivos de empresas localizadas no oeste da Pensilvânia, no leste de Ohio e no norte da 

Virgínia Ocidental, sugerem que a liderança da função de RH pode ser crucial para as 

organizações que implementam inciativas de sustentabilidade. Para os autores, as práticas de 

gestão de pessoas são capazes de trazer mudanças para a cultura de uma organização; entre elas 

estão a seleção de funcionários, o treinamento e os sistemas de recompensas.  

 Ainda segundo os autores, com o estudo foi possível perceber que as organizações que 

implementam iniciativas de sustentabilidade diferem-se das demais organizações, uma vez que 

a sustentabilidade organizacional pode proporcionar benefícios intangíveis a longo prazo para 

as organizações (SAVITZ; WEBER, 2013). A gestão de pessoas precisa, no entanto, conhecer 

e comprometer-se com as iniciativas de sustentabilidade para que ocorra a transformação na 

organização (SROUFE; LIEBOWITZ; SIVASUMANIAM, 2010). 

 Reconhecer que o capital humano é o ativo mais importante de uma organização torna-

se inegável, porém Ahmad (2015) afirma que deve haver o envolvimento entre as políticas e 

práticas específicas de RH alinhadas aos três pilares da sustentabilidade (econômico, social e 

ambiental), proporcionando assim o desenvolvimento organizacional de forma sustentável. 

Dubios e Dubios (2012) entendem que as mudanças e alterações incrementadas pelos gestores 

nas organizações devem ser radicais, devem ser realizadas de acordo com a visão, recursos 

organizacionais e capacidade da empresa. Para os autores, organizações que são incapazes de 

gerir mudanças significativas deixam de contribuir para a sociedade de forma geral.  

 Nesse sentido, Pires (2011) defende que a sustentabilidade organizacional requer 

mudanças não apenas no posicionamento da organização, mas também no posicionamento dos 

colaboradores, devendo estar presente no cotidiano de todos os membros da organização, visto 

que a gestão de pessoas pode ser considerada uma área organizacional que apresenta maior 

potencial para a incorporação de iniciativas de sustentabilidade (JABBOUR; SANTOS, 2008).  

 Cohen et al. (2012) sugerem que os gestores devem seguir um roteiro que seja capaz de 

identificar como a gestão sustentável de pessoas está sendo refletida na organização, conforme 

figura 4:   
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Figura 4: Roteiro de organização sustentável sugerido mostrando a contribuição de RH 

 

Fonte: Traduzido de Cohen et al. (2012). 

 

 Com o roteiro é possível identificar as contribuições dos recursos humanos, as políticas, 

os processos e o desempenho e seus reflexos para a organização, contribuindo para a estratégias 

sustentáveis.   

 Macke e Genari (2019, p. 813), ao realizarem uma revisão sistemática da literatura sobre 

recursos humanos sustentáveis, concluíram que “as práticas de gestão de recursos humanos 

devem focar nas necessidades dos funcionários e suas famílias e ir além do mero cumprimento 

dos regulamentos legais”, proporcionando aos funcionários oportunidades de treinamento e 

desenvolvimento, gestão de carreira, fazendo com que o indivíduo sinta-se parte da organização 

e que ele pode ser capaz de fazer a diferença dentro da empresa.  

 Entende-se que a sustentabilidade organizacional tornou-se um dos principais fatores 

que impulsionam as mudanças na organização, bem como em suas estratégias, mudanças essas 

que podem refletir na cultura e no desenvolvimento da empresa; a gestão de pessoas pode 

facilitar essas mudanças com o uso hábil das ferramentas de gerenciamento, planejando e 

melhorando o comportamento dos funcionários (SAVITZ; WEBER, 2013; GALLELI; 

HOURNEAUX, 2019).  

 

 

 

 



46 
 
 

2.5 HIPÓTESES DE PESQUISA 

 

 As hipóteses de pesquisa são previsões antecipadas que o pesquisador faz baseado em 

estudos anteriores, que servem de suporte para direcionar o estudo, são provisórias e antecedem 

os fatos, ou seja, são afirmações que estão sujeitas a negação no processo de investigação da 

pesquisa (CRESWELL, 2010). 

O estado do Paraná conta com uma grande diversidade de indústrias de papel e celulose 

em diferentes cidades. Entretanto, para esta pesquisa, definiu-se apenas uma empresa para 

estudo. A pesquisa testou as seguintes hipóteses:  

H1: Há influência das práticas de gestão de pessoas nos pilares de sustentabilidade 

da organização estudada. 

Evidências empíricas apontam que a gestão de pessoas pode desempenhar um papel 

importante na organização, na perspectiva econômica, social e ambiental, gerando à 

organização uma vantagem competitiva (FISCHER et al., 2002; JABBOUR; SANTOS, 2008; 

GALLELI; HOURNEAUX, 2019). Dessa forma, Dubios e Dubios (2012) entendem que as 

práticas na gestão de pessoas podem contribuir para a o alcance das metas de sustentabilidade 

na organização. 

H2: As práticas de gestão de pessoas adotadas pela empresa contribuem para a 

sustentabilidade organizacional da empresa. 

Estudos demonstram que a sustentabilidade organizacional requer mudanças no 

posicionamento da organização de seus colaboradores (PIRES, 2011). Dubios e Dubios (2012) 

entendem que as mudanças e alterações nas organizações devem ser radicais, devem ser 

realizadas de acordo com a visão, recursos organizacionais e capacidade da empresa. Dessa 

forma, deve haver o envolvimento entre as práticas de gestão de pessoas alinhadas aos três 

pilares da sustentabilidade, a saber, econômico, social e ambiental, proporcionando o 

desenvolvimento sustentável na organização (AHMAD, 2015).  

H3: Há diferença na percepção dos colaboradores em relação a adoção pela 

empresa da estratégia do controle e a estratégia do comprometimento. Para a terceira 

hipótese tem-se: H0 – Não há diferença na percepção dos colaboradores em relação a adoção 

pela empresa da estratégia de controle e a estratégia de comprometimento, e H1 – Há diferença 

na percepção dos colaboradores em relação a adoção pela empresa da estratégia de controle e a 

estratégia de comprometimento.  

As organizações necessitam de um posicionamento estratégico e as pessoas podem ser 

fatores determinante nas estratégias da empresa, pois a gestão estratégica de pessoas está 
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vinculada aos objetivos, políticas, práticas processos e ferramentas organizacionais 

(MAXIMIANO, 2014). Nesse contexto, a gestão de pessoas pode representar uma estratégia 

para a organização, pois o fator humano é essencial para a sua sobrevivência (ULRICH, 2000; 

FISCHER, 2002). 

H4:  Existe relação entre o pilar social e as práticas de gestão de pessoas. 

O pilar social visa às ações voltadas tanto para o empregado quanto para a comunidade 

(ELKINGTON, 2012). Dessa forma, as práticas de gestão de pessoas devem focar nas 

necessidades dos funcionários, de suas famílias e da comunidade local (MACKE; GENARI, 

2019), contribuindo assim, para a motivação do indivíduo.  

H5: Existe relação entre o pilar econômico e as práticas de gestão de pessoas.  

O pilar econômico pode ser representado pela capacidade de geração de lucros em uma 

organização, ou seja, pelos resultados positivos (DYLLICK; HOCKERTS, 2002). Nesse 

contexto, a organização deve priorizar práticas de gestão que impactem nos seus resultados; 

entre elas destaca-se que o treinamento e o desenvolvimento pode tornar as pessoas mais 

produtivas na organização, gerando resultados positivos (MAXIMIANO, 2014).  

H6: Existe relação entre o pilar ambiental e as práticas de gestão de pessoas.  

Segundo Elkington (2012), o pilar ambiental está relacionado às questões que geram 

impactos ambientais que podem ser causados pela organização de acordo com a atividade 

exercida. Dentre as práticas de gestão de pessoas, a empresa deve adotar uma postura capaz de 

influenciar e incentivar seus funcionários a utilizarem recursos de forma racional.  

 Este capítulo apresentou a fundamentação teórica de gestão de pessoas, sustentabilidade 

organizacional, além das hipóteses de pesquisa. Dessa forma, esta dissertação pretendeu 

verificar como estão relacionadas as práticas de gestão estratégica de pessoas e a 

sustentabilidade organizacional na indústria estudada. 

O próximo capítulo tem como objetivo apresentar a forma metodológica de como foi 

conduzida a pesquisa, apresentando a epistemologia, a classificação, a população e amostra da 

pesquisa, os instrumentos de coletas de dados, os procedimentos e análises de dados, e por fim, 

uma síntese da metodologia de pesquisa.   
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados na 

pesquisa, divididos da seguinte forma: classificação geral da pesquisa, população e amostra, 

instrumento de coleta e análise de dados, modelo teórico e síntese da metodologia de pesquisa.  

 Será apresentado a seguir o resumo da metodologia utilizada para o estudo, visto que a 

metodologia de pesquisa proporciona a compreensão dos métodos utilizados para o estudo.   

Quadro 6: Resumo do delineamento do estudo 

ASPECTO DELINEAMENTO 

Paradigma de pesquisa  Positivista  

Metodologia Descritiva 

Método e forma de coleta de dados Questionários  

Método de análise de dados Quantitativo  

Nível de análise Organizacional 

Público alvo de pesquisa  Colaboradores de uma indústria de papel do estado do Paraná 

Técnica de análise dos dados 

Foi utilizado o software Statistical Package for the Social Science 

(SPSS), através da análise de estatísticas descritivas, alfa de 

cronbach, análise fatorial, correlação de Pearson, e regressão 

linear múltipla, e teste T.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 O quadro apresenta a síntese da metodologia utilizada, demonstrando de forma resumida 

quais foram os métodos aplicados para a elaboração da pesquisa, objetivando a melhor 

compreensão de como se deu o processo de elaboração do estudo.  

Ressalta que os capítulos apresentados anteriormente serviram de base para a análise e 

discussão dos dados coletados para a pesquisa, que serão apresentados no capítulo 4 desta 

dissertação.  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

 

 Para a realização do estudo o paradigma mais adequado e escolhido para ser utilizado 

foi o positivista, visto que a pesquisa quantitativa busca testar hipóteses e apresentar resultados 

numéricos; segundo Godoi e Balsani (2006) a pesquisa quantitativa aproxima-se mais da 

posição positivista, opinião que é compartilhada também pelos autores Terence e Escrivão Filho 

(2006). 
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A pesquisa configura-se como sendo um estudo descritivo, de abordagem quantitativa, 

pois os dados foram coletados, tabulados e posteriormente analisados a fim de chegar ao 

objetivo da pesquisa. Pois um estudo descritivo, busca investigar determinadas questões em 

uma determinada população com o objetivo de descobrir as relações entre as variáveis 

(COOPER; SCHINDLER, 2011). 

Para Fonseca (2002, p. 20), a “pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática 

para descrever as causas de um fenômeno, e as relações entre variáveis”, evitando distorções 

de interpretação e análise dos dados coletados, visto que os dados serão quantificáveis 

(COPPER; SCHINDLER, 2011). 

Creswell (2007, p 18) destaca que “os métodos quantitativos envolvem os processos de 

coleta, análise, interpretação e redação dos resultados de um estudo”. Neste estudo, os dados 

obtidos na coleta de dados para a realização do estudo foram quantificados e analisados a fim 

de atingir o objetivo de pesquisa. 

Cooper e Schindler (2011, p.281) afirmam que a “mensuração em pesquisa consiste em 

atribuir números para fatos empíricos, objetos, propriedades ou atividades de acordo com um 

conjunto de regras”. Assim, a pesquisa quantitativa preocupa-se com a análise de números, 

utilizando métodos e técnicas quantitativas para a análise dos resultados (CRESWELL, 2007). 

Minayo (1993, p. 102) destaca ainda que na pesquisa quantitativa “busca-se um critério 

de representatividade numérica que possibilite a generalização dos conceitos teóricos que se 

quer testar”, ou seja, as informações coletadas pelo pesquisador devem ser traduzidas em 

números.  

Na pesquisa quantitativa o pesquisador deve tomar cuidado com os padrões de validade 

e confiabilidade (CRESWELL, 2007; STANGE et al., 2015). Dessa forma, os pesquisadores 

devem buscar apresentar em suas conclusões fatores que comprovem a validade e 

confiabilidade da pesquisa, que podem ser confirmados pelos métodos quantitativos utilizados 

para a realização da pesquisa, sem deixar dúvidas com relação aos seus resultados. 

Assim, a pesquisa quantitativa é capaz de evitar distorções na interpretação das análises 

feitas pelo pesquisador, permitindo ao mesmo segurança na afirmação ao concluir a pesquisa, 

com base na análise estatística (CRESWELL, 2007; DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008). 

Para se chegar ao objetivo da pesquisa, a pesquisa quantitativa pode ser orientada tanto 

pelas questões que o pesquisador busca responder, quanto pelas hipóteses de pesquisa, que são 

as previsões que o pesquisador faz com relação à pesquisa, ou por ambas de forma conjunta, 

estas sendo baseadas na teoria que o pesquisador busca testar (CRESWEEL, 2007).  
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3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

Cooper e Schindler (2011, p.376) afirmam que “uma população é o conjunto completo 

de elementos sobre os quais desejamos fazer algumas inferências”. Neste estudo, a população 

alvo da pesquisa foram os colaboradores de uma indústria de papel situada no estado do Paraná. 

Para a amostra foi necessário um cálculo de amostra para se chegar ao número mínimo de 

respondentes, pois a pesquisa quantitativa permite ao pesquisador selecionar uma amostra 

representativa de respondentes possibilitando a generalização dos resultados (GÜNTHER, 

2006; COOPER; SCHINDLER, 2011).  

O universo da pesquisa foi composto por uma amostra de colaboradores da organização 

estudada, visto que a pesquisa quantitativa permite selecionar uma amostra representativa sem 

prejudicar os resultados da pesquisa. Torna-se importante destacar que a escolha dos 

colaboradores para serem os respondentes do questionário de pesquisa se deu pelo fato da 

pesquisa estar vinculada ao projeto de pesquisa Gestão Estratégica de Pessoas e a 

Sustentabilidade Organizacional nas Indústrias do Paraná, iniciado em 2017, com apoio 

financeiro da Fundação Araucária; ressalta-se que a pesquisa em questão está voltada para o 

público específico composto pelos colaboradores da indústria.  

  

3.3 INSTRUMENTO E DE COLETA DE DADOS  

 

Como instrumento de pesquisa foi adotado o questionário estruturado; as questões para 

a estratégia do controle e comprometimento foram adaptadas do estudo de Albuquerque (2011); 

as questões para as práticas de gestão estratégica de pessoas foram adaptadas do estudo de 

Demo et al. (2011) e as questões para os pilares da sustentabilidade foram adaptadas do estudo 

de Teixeira (2016), ou seja, o questionário foi adaptado e validado, o qual se encontra no 

Apêndice A. Dessa forma, o instrumento visou investigar a percepção que os colaboradores 

tinham acerca das práticas de gestão de pessoas relacionadas à sustentabilidade organizacional.  

Como contribuição, Martins e Theóphilo (2007) fazem algumas recomendações quanto 

à elaboração das questões: elas devem ser claras e compreensíveis, não devem causar 

desconforto aos respondentes, devem abordar um aspecto ou relação lógica por vez, não devem 

induzir respostas, e a linguagem deve ser adequada às características dos respondentes. Quanto 

ao uso de questionários, Cooper e Schindler (2011) afirmam que sua utilização é comum na 

área da administração para observação de fatos da organização a ser estudada. 
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O questionário foi desenvolvido com base no referencial teórico, correlacionando as 

práticas de gestão estratégica de pessoas e os três pilares da sustentabilidade organizacional; 

para tanto, foi utilizada a escala Likert de 05 pontos, sendo que as respostas vão de 01, discordo 

totalmente, a 05, concordo totalmente.  

Cabe ressaltar que o questionário iniciou-se com questões que corresponderam 

primeiramente ao perfil socioeconômico dos respondentes. Destaca-se também que o 

questionário que se encontra no Apêndice A, foi adaptado para a pesquisa, sendo composto por 

duas partes: caracterização dos respondentes composta por questões cujo objetivo foi verificar 

o perfil socioeconômico dos colaboradores das indústrias e quarenta e seis questões assertivas 

relacionadas à gestão estratégica de pessoas e à sustentabilidade organizacional. 

Os sujeitos da pesquisa foram os colaboradores da indústria de papel, os quais 

responderam os questionários elaborados com base nas práticas de gestão de pessoas e nos três 

pilares da sustentabilidade organizacional. Os dados coletados para análise foram tabulados e 

posteriormente transferidos para o software SPSS, o qual processou os dados que serviram para 

a análise e interpretação dos resultados da pesquisa. 

A coleta dos dados ocorreu presencialmente, sendo que os questionários foram 

impressos; à medida que os colaboradores terminavam, os questionários eram entregues 

diretamente ao pesquisador. Ressalta-se que para a realização da pesquisa, foi realizada 

inicialmente uma visita técnica na indústria, a fim de conhecer melhor o trabalho desenvolvido 

por seus colaboradores, bem como para apresentação do projeto inicial da pesquisa. Os 

questionários direcionados aos colaboradores passaram por pré-testes, foram avaliados por três 

professores e três colaboradores da indústria.  O número de questionários respondidos 

devolvidos foi de 236, dos quais 232 foram validados. Destaca-se que se fosse realizado o 

cálculo amostral, a amostra seria de 217 questionários, portanto o número de retornos seria 

superior a amostra necessária.  

 Para a pesquisa, a amostragem definida para aplicação do questionário é a não 

probabilística por adesão, pois de acordo com Hair Jr. et al. (2008), o pesquisador pode utilizar 

métodos subjetivos para chegar aos resultados da pesquisa, tais como conveniência e 

conhecimento especializado. Assim, os colaboradores foram convidados a participar da 

pesquisa aleatoriamente, sendo que nesse processo foi proporcionado aos respondentes um 

espaço físico onde eles pudessem sentir-se à vontade para responder o questionário de pesquisa.   

 Na indústria estudada existem cinco turnos, sendo eles A, B, C, D, E; todos os turnos 

tiveram a oportunidade de participar, pois para a coleta de dados foram consideradas as datas 

em que os turnos estariam trabalhando. A indústria foi contatada por e-mail para o agendamento 



52 
 
 

dos melhores dias para a aplicação dos questionários. A coleta dos dados ocorreu entre 04 de 

fevereiro e 13 de março e contou com a participação dos setores administrativo e operacional 

da empresa. 

 Como fonte de dados primários foram utilizadas as respostas dos questionários 

respondidos pelos respectivos respondentes para a análise dos dados. Como fonte de dados 

secundários foram utilizados os dados que constam no site da indústria estudada, normativos e 

certificações da empresa. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a verificação dos dados foram utilizadas técnicas de análise quantitativas, conforme 

apresentado no Quadro 7, o qual demonstra os constructos e as categorias de análise da 

pesquisa, advindos dos objetivos e do modelo teórico do estudo suas definições construtivas 

(DC) e operacionais (DO). 

 

Quadro 7: Constructos e categorias de análise da pesquisa. 

Constructos/DC 

 

Questões  DC 

Social/ 

 

Incorpora questões 

relacionadas à 

saúde, segurança e 

ao bem-estar social, 

condições 

adequadas de 

trabalho; contribui 

para as comunidades 

locais onde as 

organizações estão 

inseridas, 

melhorando as 

condições de vida 

dos trabalhadores e 

da comunidade em 

geral. 

31. A organização onde eu atuo previne os acidentes de trabalho 

aos colaboradores.   

32. A organização onde eu trabalho possui práticas que visam 

evitar danos à saúde de seus colaboradores.   

33. A organização possui práticas relacionadas à saúde e a 

qualidade de vida no trabalho de seus colaboradores. 

34. A organização onde eu trabalho possui práticas que visam 

contribuir para a comunidade local, como por exemplo a 

contratação de colaboradores da região.   

35. A organização onde eu trabalho possui projetos que beneficiam 

a comunidade local, como por exemplo na educação, geração de 

renda ou desenvolvimento local.   

36. A organização onde eu trabalho implementa projetos sociais 

que auxiliem na geração de renda das pessoas no entorno de suas 

instalações.   

 

 

 

 

 

Identificar ações 

sociais que 

contribuem para o 

colaborador e 

para a 

comunidade local. 

 

 

 

 

Econômico/ 

 

Representa os 

lucros, retorno 

econômico aos 

stakeholders, gera 

valor adicionado, 

oferta de empregos, 

e entre outros 

fatores, melhora a 

produtividade. 

37. A organização onde eu trabalho possui ações econômico-

financeiras que proporcionam resultados positivos para a 

organização.   

38. A organização onde eu trabalho possui ações econômico-

financeiras que proporcionam resultados positivos para a região.   

39. A organização onde eu trabalho possui políticas e práticas de 

reflorestamento que impactam na redução de custos econômico-

financeiros da organização.    

40. As inovações implementadas pela organização onde eu 

trabalho, como por exemplo novas instalações da indústria, 

proporcionam melhorias para a organização.  

 

 

 

Verificar as 

ações-econômico 

financeiras 

existentes na 

organização. 
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Ambiental/  

 

Preocupa-se com os 

impactos e 

prevenção no meio 

ambiente gerados 

pelas organizações. 

 

 

41. A organização onde eu trabalho faz o uso racional dos recursos 

naturais, como por exemplo água, energia elétrica.    

42. A organização onde eu trabalho proporciona aos colaboradores 

um ambiente capaz de incentivar a reciclagem do lixo da forma 

correta, separando o lixo reciclável do orgânico.  

43. A organização onde eu trabalho incentiva o uso racional dos 

recursos utilizados pelos colaboradores dentro e fora da empresa, 

como por exemplo água, papel, energia elétrica.   

44. Com relação as questões ambientais, a organização onde eu 

trabalho preocupa-se com a prevenção e a redução de materiais que 

são descartados pela indústria.    

45. A organização onde eu trabalho preocupa-se em utilizar em sua 

produção materiais que são renováveis, ou seja, que não geram 

impactos para o meio ambiental.  

46. A organização onde eu trabalho possui práticas e políticas que 

visam evitar problemas ambientais futuros, como por exemplo a 

redução da emissão de gases poluentes, evitando riscos ambientais. 

 

 

 

 

 

 

Identificar quais 

ações ambientais 

são praticadas 

pela indústria.  

Recrutamento e 

Seleção/ 

 

É o processo de 

buscar, encontrar e 

atrair pessoas com 

potencial para 

ocupar cargos na 

estrutura de trabalho 

da organização. 

11. Na organização onde eu trabalho ocorre o recrutamento 

interno. 

12. As vagas disponíveis são amplamente divulgadas. 

13. A organização onde eu trabalho divulga aos candidatos 

informações a respeito das etapas. 

14. A organização onde eu trabalho utiliza-se de várias etapas para 

a seleção como por exemplo, entrevistas, provas, etc.  

15. Os processos de seleção de pessoas são conduzidos por pessoas 

capacitadas e imparciais.  

16. A organização onde eu trabalho comunica aos candidatos o seu 

desempenho final do processo seletivo.   

Verificar as 

práticas de 

Recrutamento e 

Seleção existentes 

na organização. 

Treinamento e 

Desenvolvimento/ 

 

O treinamento 

proporciona 

aprendizagem e 

capacitação na 

realização de tarefas 

relacionadas ao 

cargo. 

17. A organização onde eu trabalho estimula aprendizagem e a 

produção do conhecimento.   

18. A organização onde eu trabalho ajuda a desenvolver as 

competências necessárias à realização das minhas funções como 

por exemplo, treinamento, participações em cursos ou congressos.  

19. A organização investe no meu desenvolvimento, crescimento 

pessoal e profissional, por meio de patrocínio total ou parcial de 

graduações, pós-graduações, cursos de línguas, etc.   

20. Os treinamentos desenvolvidos na organização onde eu 

trabalho são avaliados pelos participantes.  

Identificar as 

práticas de 

Treinamento e 

Desenvolvimento 

proporcionadas 

aos colaboradores 

pela empresa.  

Recompensas/ 

 

Compreende as 

remunerações e os 

incentivos com fins 

de manter e 

melhorar a 

satisfação, a 

motivação e o nível 

de desempenho dos 

empregados. 

21. A organização oferece incentivos aos colaboradores como por 

exemplo, promoções, bônus, gratificações, etc. 

22. A organização onde eu trabalho oferece aos funcionários 

seguro de vida, assistência à saúde, a família e educação.  

23. A organização onde eu trabalho oferece remuneração 

compatível com as minhas competências e cargo.  

24. Os funcionários têm participações nos lucros ou resultados da 

organização.  

25. A organização oferece oportunidades de melhoria de carreira 

dentro da organização.  

26. Os planos de carreira oferecidos pela organização são 

conhecidos por todos os colaboradores. 

Verificar quais 

são as práticas de 

recompensas 

praticas pela 

organização.  

Avaliação de 

desempenho/ 

 

Visa analisar o 

desempenho 

individual ou de um 

grupo de 

funcionários em 

uma organização. 

27. Na organização onde eu trabalho, os critérios e os resultados 

da avaliação de desempenho são discutidos com os colaboradores.  

28. Na organização onde eu trabalho, a avaliação de desempenho 

interfere nas decisões sobre promoções e aumento de salário. 

29. Na organização onde eu trabalho, os critérios e os resultados 

da avaliação de desempenho são divulgados para os 

colaboradores.  

30. As avaliações de desempenho são realizadas periodicamente 

na organização.    

Verificar como a 

prática de 

avaliação de 

desempenho é 

analisada pela 

indústria. 
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Controle/ 

 

Na estratégia do 

controle o 

funcionário é 

controlado, com a 

finalidade 

desempenhar  bem a 

função. 

1. Na organização onde eu trabalho, a direção estabelece uma 

definição normativa das funções de cada funcionário.  

2. Na organização onde eu trabalho, os gestores controlam as 

tarefas realizadas pelos colaboradores.  

3. Os gestores verificam com frequência como estão sendo 

realizadas as atividades desempenhas pelos colaboradores, 

com relação a sua função dentro da organização.   

4. Os colaboradores são recompensados individualmente pelo seu 

desempenho.   

5. Na organização onde eu trabalho as funções desempenhadas no 

cargo, são definidas apenas pelos gestores.   

Verificar como a 

estratégia do 

controle é adotada 

pela organização.  

Comprometimento/ 

 

Nesta estratégia o 

comprometimento 

dos colaboradores 

está intimamente 

relacionado com o 

aumento de 

desempenho. 

6. A organização onde eu trabalho estimula à participação e o 

envolvimento dos colaboradores, minimizando os conflitos que 

podem ser gerados entre os colaboradores.   

7. A organização onde eu trabalho estimula envolvimento dos 

empregados com os objetivos organizacionais.  

8. A organização onde eu trabalho encoraja seus colaboradores a 

assumirem responsabilidade sobre suas ações.   

9. A organização onde eu trabalho estimula a cooperação entre os 

colaboradores que fazem parte da organização.   

10. A organização onde eu trabalho valoriza seus colaboradores 

favorecendo o comprometimento do mesmo com relação a 

organização.   

Verificar como a 

estratégia do 

comprometimento 

é adotada pela 

organização. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

 Para cada constructo, foram elaboradas questões com escala Likert de 1 a 5, sendo que 

o respondente deveria marcar o número de acordo com a percepção que ele tem da empresa. 

Assim, os dados foram tabulados e analisados estatisticamente.  

 

Quadro 8: Técnicas da pesquisa.  

ANÁLISE QUANTITATIVA 

 

TÉCNICA PROPÓSITO DA TÉCNICA 

Estatística Descritiva 

 

Identificar as frequências; médias; desvio padrão; e 

analisar se a amostra pode ser considerada confiável 

Alpha de Cronbach 

 

Analisar a confiabilidade dos dados. 

 

Correlação de Pearson 

 

Verificar a relação entre as variáveis. 

 

Regressão linear múltipla 

 
Investigar a relação existente entre os três pilares e as 

práticas de gestão de pessoas. 

Teste T  

 

Verificar se existe diferença significativa entre as 

médias dos constructos.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 O Quadro 8 apresenta as técnicas de análise necessárias para se atingir os objetivos de 

pesquisa, bem como os seus constructos. Sendo assim, as técnicas apresentadas foram utilizadas 

para a realização dos testes estatísticos que relacionam a gestão de pessoas aos pilares da 

sustentabilidade organizacioonal.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Signific%C3%A2ncia_estat%C3%ADstica
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 Para as análises estatísticas foi utilizado o Software IBM SPSS, pois este software 

permite que as análises geradas a partir dos dados sejam salvas e exportadas para a realização 

de outros testes estatísticos. Foi utilizado também o Excel como ferramenta de análise dos 

dados.  

 Os resultados das correlações do estudo serão analisados com base na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Tabela de Correlações 

Variação de coeficiente  Força de Associação  

0,91 a 1,00 Muito Forte  

0,71 e 0,90 Alta  

0,41 a 0,70 Moderada  

0,21 a 0,40 Pequena, mas definida 

0,01 a 0,20 Leve, quase imperceptível 

Fonte: Hair Jr et al, (2005, p. 312). 

 

 Hair Jr et al. (2005) afirmam que quanto maior o coeficiente de correlação, mais forte 

torna-se a relação entre as variáveis.  

 

3. 5 MODELO TEÓRICO  

 

 A Figura 5 demonstra o modelo teórico que tem como finalidade apresentar de que 

forma está baseada a pesquisa; o modelo teórico foi desenvolvido a fim de analisar como a 

gestão de pessoas está relacionada às práticas econômicas, práticas sociais e práticas ambientais 

nas organizações.  

Figura 5: Modelo Teórico  

Fonte: Elaborado pela autora (2019).   
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 Com base na questão de pesquisa, analisou-se como as práticas da gestão de pessoas, 

baseado nos três pilares (econômico, social e ambiental), contribuem para a sustentabilidade 

organizacional na indústria de papel estudada.  

 O modelo teórico teve como foco investigar a relação existente entre as práticas de 

gestão de pessoas e os pilares da sustentabilidade organizacional. Para tanto, foram realizados 

testes de correlações e regressão, a fim de demonstrar a relação entre as variáveis.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

  

Neste capítulo será apresentada a caracterização da indústria pesquisada, bem como as 

análises, discussões e resultados obtidos com a pesquisa.  

 

4.1 UNIDADE DE ANÁLISE 

 

 Como unidade de pesquisa, por questões de acessibilidade e conveniência, selecionou-

se uma indústria papel no estado do Paraná, com experiência de mais de 60 anos na fabricação 

de papel cartão. 

 A localização estratégica das unidades possibilita que o papel cartão produzido pela 

indústria chegue a todos os estados brasileiros, além de países da América Latina, Europa e nos 

Estados Unidos. Seus produtos são utilizados para embalagens em diversos segmentos, tais 

como: medicamentos farmacêuticos, alimentação, bebidas, cosméticos, calçados, vestuário, 

higiene pessoal, etc. 

 A indústria possui a certificação internacional ISO 14001, que atesta e reconhece a 

conformidade e o desempenho do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), sendo que a ISO 14001 

é baseada no conceito Triple Bottom Line, o tripé da sustentabilidade, nos aspectos econômico, 

social e ambiental. Outro certificado a ser considerado na empresa é o FSC (Forest Stewardship 

Council), o qual reconhece a produção responsável de produtos florestais, e incorpora de forma 

igualitária os interesses sociais, ambientais e econômicos da organização. 

  

4. 2 PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO DOS RESPONDENTES 

  

A partir dos questionários respondidos, a composição por sexo do quadro dos 

colaboradores da indústria em porcentagem foi de 61% para o feminino e 39% para o 

masculino, demonstrando que a predominância da amostra foi feminina. 

Percebe-se, pela coleta dos dados, que a empresa abriu espaço para que as mulheres 

possam exercer funções realizadas pelos homens, mas que não demandam tanto esforço físico. 

Por meio da observação direta foi possível perceber que a participação feminina é significativa, 

exceto em funções que necessitem esforço e trabalho braçal. O percentual maior para a 

mulheres pode ser respondido pelo fato da crescente participação das mulheres no mercado de 

trabalho nos últimos anos, pois de acordo com as pesquisas do PNAD (2013) - pesquisa por 
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amostra em domicílios, a população economicamente ativa (PEA) feminina, vem aumentando; 

segundo dados do IPEA (2017, p. 4), “na comparação com o início da série (primeiro trimestre 

de 2012), a diferença entre as populações masculina e feminina ocupadas fica ainda mais clara 

com a queda de 0,9% da masculina, ante o aumento de 3,7% da feminina”. Essa informação 

demonstra que inserção das mulheres tem sido significativa no mercado de trabalho. 

 A tabela 2 apresenta como a amostra está distribuída com relação ao nível de instrução 

dos colaboradores.   

 

Tabela 2: Distribuição da amostra por nível de instrução 

Nível de instrução Número Proporção 

Ensino Fundamental 24 10% 

Ensino Médio 127 55% 

Ensino Superior 43 19% 

Pós-Graduação 17 7% 

Outra Formação 21 9% 

TOTAL 232 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 Quanto ao percentual para o ensino médio (55%), cabe ressaltar que é o requisito 

mínimo para os cargos de nível tático na indústria estudada, sendo exigido o ensino superior 

como requisito para os cargos estratégicos.  

 O ensino fundamental representou 10%; ressalta-se que esse é o requisito para as vagas 

operacionais como por exemplo, a de Ajudante Industrial. Quanto ao nível de Pós-Graduação 

(7%), essa formação é exigida apenas para os cargos estratégicos, como a gerência e supervisão, 

o que pode explicar o percentual baixo. Por fim, outras formações representam 9% e referem-

se às formações técnicas.  

Quanto à faixa etária dos colaboradores, os dados obtidos são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3: Distribuição da amostra por idade 

Idade Número Proporção 

De 16 a 20 anos 45 19% 

De 21 a 25 anos 55 24% 

De 26 a 30 anos 48 21% 

De 31 a 35 anos 26 11% 

Acima de 36 anos 58 25% 

TOTAL 232 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 É possível inferir, a partir amostra obtida, que a faixa etária dos respondentes se 

concentra entre 21 e 25 anos (24%), e com mais de 36 anos (25%). Destaca-se que 24 dos 
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respondentes da amostra têm entre 16 e 18 anos, sendo que destes, 17 atuam como aprendiz na 

empresa; o respondente com maior idade foi uma pessoa com 56 anos. 

 

Tabela 4: Distribuição da amostra por tempo de serviço 
Idade Número Proporção 

Até 1 ano 39 17% 

De 2 a 5 anos 89 39% 

De 5 a 10 anos 51 22% 

De 11 a 15 anos 23 10% 

De 16 a 20 anos 19 8% 

De 21 a 25 anos 3 1% 

De 26 a 30 anos 3 1% 

Acima de 30 anos 5 2% 

TOTAL 232 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 Com relação ao tempo de atuação na empresa, 89 pessoas vêm atuando na empresa por 

2 a 5 anos, representando 39%. Destaca-se que apesar do número ser baixo existem 

colaboradores com mais de 30 anos de empresa, representando 2% dos respondentes. O tempo 

de atuação entre 5 e 10 anos também foi representativo (51 respondentes), representando 22% 

da amostra. 

 Quanto ao estado civil, 147 dos respondentes são casados, representando 67%, e 85 são 

solteiros, divorciados ou viúvos, representando 33%.  

 Em relação aos dependentes, 99 pessoas responderam que não possuem nenhum tipo de 

dependente, o que representa 42% da amostra; 67 pessoas têm apenas 1 dependente, 

representando 29% da amostra.  

 Por fim, com relação ao nível hierárquico, o questionário tinha como alternativas os 

níveis operacional, supervisão, gerência e direção; destes, foram obtidas respostas apenas para 

o nível operacional e para o nível de supervisão, para os demais níveis não houve respondentes. 

Dentre os participantes da pesquisa, 227 responderam que se encontram no nível operacional, 

representando 98% da amostra, e apenas 5 responderam que se encontram no nível de 

supervisão, representando apenas 2% da amostra. 

 

4.3 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

 A estatística descritiva tem a preocupação em descrever os dados obtidos com a 

pesquisa, ela permite que o pesquisador possa compreender os dados, identificando as médias 

e desvio-padrão (FÁVERO et al., 2009). Dessa forma, é possível identificar os valores das 



60 
 
 

médias e do desvio-padrão possibilitando à pesquisadora analisar se a amostra pode ser 

considerada confiável. 

 Os respondentes foram convidados a atribuir uma nota de 1 a 5, a qual representava sua 

opinião com relação aos 9 constructos da pesquisa: estratégias da empresa (controle, 

comprometimento), práticas de gestão de pessoas (Recrutamento e Seleção, Treinamento e 

Desenvolvimento, Recompensas e Avaliação de Desempenho) e aos pilares da sustentabilidade 

organizacional (social, econômico e ambiental).  

Por meio da técnica do Alpha de Cronbach, os resultados mostraram que o alpha ficou 

entre 0,72 e 0,85, o que indica que os mesmos apresentam validade interna, sendo que o menor 

Alpha foi para o constructo Controle (3,86) e o maior para o constructo do Pilar Ambiental 

(4,61). Com relação às práticas de gestão de pessoas, a avaliação de desempenho foi a que teve 

o maior alpha, sendo 0,81. O Alpha de cada constructo está apresentado nas tabelas abaixo. 

 A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos a partir das questões relacionadas à 

estratégia do controle.   

 

Tabela 5: Estatística Descritiva das Questões de Estratégias da Empresa – Controle  
Questões Média Desvio-

padrão 

 

C
o

n
tr

o
le

 

1. Na organização onde eu trabalho, a direção estabelece uma definição 

normativa das funções de cada funcionário. 

4,23 0,831 

2. Na organização onde eu trabalho, os gestores controlam as tarefas 

realizadas pelos colaboradores.  

4,16 0,914 

3. Os gestores verificam com frequência como estão sendo realizadas as 

atividades desempenhas pelos colaboradores, com relação a sua função 

dentro da organização.   

4,26 0,876 

4. Os colaboradores são recompensados    individualmente   pelo seu 

desempenho.   

3,12 1,237 

5. Na organização onde eu trabalho as funções desempenhadas no cargo são 

definidas apenas pelos gestores.   

3,57 0,986 

 Média do Constructo 3,86  

 Alfa de Cronbach 0,720  

Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

Quanto à estratégia do Controle, observou-se que a questão que obteve a maior méidia 

foi a número 3 (4,26), demonstrando que as atividades desempenhadas pelo colaborador são 

ordenadas e existe uma cobrança para que as atividades sejam executadas efetivamente. 

Destaca-se que nesse constructo as questões 1, 2 e 3 foram as que tiveram as maiores 

porcentagens de respostas assinaladas na nota 4 e 5, apontando que a maioria dos respondentes 

concordam com a questão e acreditam que a estratégia está presente na empresa, representando 

mais de 80% das respostas. Já com relação à questão 4, nota-se que foi a que obteve o maior 
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desvio-padrão; nessa questão não houve muita concordância entre os respondentes, visto que 

em todas as opções de respostas há vários respondentes, fato que não se observa com tanta 

clareza nas demais questões do controle. 

De forma geral, a média do constructo (3,86), indica que os respondentes estão mais 

propensos a concordar com as estratégias de Controle praticadas pela empresa.  

A Tabela 6 apresenta os resultados obtidos a partir das questões relacionadas à estratégia 

do comprometimento.  

 

Tabela 6: Estatística Descritiva das Questões de Estratégias da Empresa – 

Comprometimento  

Questões Média Desvio-

padrão 

 

C
o

m
p

ro
m

et
im

en
to

 

 

6. A organização onde eu trabalho estimula a participação e o envolvimento 

dos colaboradores, minimizando os conflitos que podem ser gerados entre 

os colaboradores.   

4,07 0,933 

7. A organização onde eu trabalho estimula envolvimento dos empregados 

com os objetivos organizacionais.  

4,21 0,769 

8. A organização onde eu trabalho encoraja seus colaboradores a assumirem 

responsabilidade sobre suas ações.   

4,27 0,787 

9. A organização onde eu trabalho estimula a cooperação entre os 

colaboradores que fazem parte da organização.   

4,16 

 

0,767 

 

10. A organização onde eu trabalho valoriza seus colaboradores 

favorecendo o comprometimento do mesmo com relação a organização.   

4,10 0,872 

 Média do Constructo 4,16  

 Alfa de Cronbach 0,799  

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Quanto à estratégia do Comprometimento, nota-se que a questão que obteve a maior 

nota foi a número 8 (4,27), visto que essa estratégia tem como foco os resultados empresariais, 

exigindo que os colaboradores sejam mais participativos, autônomos e responsáveis por suas 

próprias ações na busca dos objetivos da organização (ALBUQUERQUE, 1999). Com relação 

às demais questões, percebe-se que em todas elas as respostas que tiveram os maiores 

percentuais foram as alternativas 4 e 5, representando mais de 80% das respostas assinaladas, 

demonstrando que os respondentes estão de acordo com as questões, e que o Comprometimento 

da organização com relação aos seus colaboradores é percebido pelos respondentes, fazendo 

com que os mesmos se sintam parte da organização, estimulando o envolvimento a cooperação 

dos colaboradores na busca pelos objetivos organizacionais.   

A partir dessa análise é possível afirmar que a hipótese 3 foi confirmada, pois estão 

presentes os aspectos da estratégia do modelo de comprometimento, percebidos pelos 

colaboradores, uma vez que as médias foram 8,16 e 4,16 respectivamente; na maioria das 
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respostas, as alternativas 4 e 5, que indicam concordo parcialmente e concordo totalmente, 

representaram mais de 80%.  

Para a confirmação da hipótese 3 ainda foi realizado o Teste T com o objetivo de 

comparar as médias dos constructos controle e comprometimento (FÁVERO et al., 2009), 

considerando as médias ponderadas pela carga fatorial de cada indicador, conforme quadros 8 

e 9. 

Quadro 9 - Estatísticas de grupo  

Estatísticas 

de grupo 
V1 N Média Desvio padrão Erro padrão da média 

Percepção 

Controle 232 3,928525052336474 ,673884489248499 ,044242684221452 

Comprometimento 232 4,155164151905528 ,604812603534419 ,039707892759447 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Quadro 10 - Teste T para igualdade de médias 

 Teste de 

Levene para 

igualdade de 

variâncias 

teste-t para Igualdade de Médias 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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O resultado do teste rejeita H0 visto que o Sig é menor que 0,05, o que indica que existe 

diferença na percepção dos colaboradores entre as estratégias de controle e comprometimento. 

Ao analisar conjuntamente os constructos que formam a estratégia da empresa (controle 

e comprometimento), notou-se que a questão com menor concordância entre os respondentes, 

representada pela menor média (3,12) e maior desvio-padrão (1,237) foi para a estratégia do 

controle, na forma de recompensar seus colaboradores individualmente pelo seu desempenho; 

os resultados indicam que essa prática é pouco reconhecida pelos colaboradores. Nota-se ainda 

que questões relacionadas ao comprometimento apresentaram maior concordância que àquelas 

relacionadas ao controle.  

 A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos a partir das questões relacionadas à prática 

do Recrutamento e Seleção. 

 

Tabela 7: Estatística Descritiva das Questões das práticas de Gestão de Pessoas – 

Recrutamento e Seleção  

Questões Média Desvio-

padrão 

 

R
ec

ru
ta

m
en

to
 e

 S
el

eç
ão

  
  11. Na organização onde eu trabalho ocorre o recrutamento interno. 4,61 0,724 

12. As vagas disponíveis são amplamente divulgadas 4,43 0,889 

13. A organização onde eu trabalho divulga aos candidatos informações a 

respeito das etapas. 

4,45 0,728 

14. A organização onde eu trabalho utiliza-se de várias etapas para a seleção 

como por exemplo, entrevistas, provas, etc.  

4,50 0,767 

15. Os processos de seleção de pessoas são conduzidos por pessoas 

capacitadas e imparciais.  

4,39 0,804 

16. A organização onde eu trabalho comunica aos candidatos o seu 

desempenho final do processo seletivo.   

4,06 0,981 

 Média do Constructo 4,41  

 Alfa de Cronbach 0,788  

Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

Com relação ao Recrutamento e Seleção, percebe-se que a questão que obteve a maior 

nota foi a número 11 (4,61), demonstrando que quando surgem vagas na empresa, o 

recrutamento de candidatos ocorre primeiramente com os próprios funcionários da organização, 

buscando a sustentabilidade no processo de gestão de pessoas, posteriormente sendo 

disponibilizadas aos demais interessados (PONTES, 2008; MARRAS, 2007; MAXIMIANO, 

2014; MACKIE; GENARI, 2019). A média geral (4,41) indica que os respondentes, em sua 

grande maioria, estão propensos a concordar totalmente que as práticas de recrutamento e 

seleção utilizadas pela empresa trazem resultados positivos para a organização.  

Semelhante ao constructo anterior, nota-se que as alternativas mais assinaladas foram a 

4 e 5, representando mais de 80% das respostas, com exceção à questão 16, a qual representou 
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mais de 74% de respostas nas alternativas 4 e 5. Destaca-se que nesse constructo a alternativa 

de número 5 obteve os maiores percentuais em todas as questões. Com exceção da questão 16, 

todas as demais representaram mais de 50% de respostas. Dessa forma, os resultados apontam 

que o Recrutamento e Seleção é percebido pelos colaboradores, pois o recrutamento interno é 

uma das práticas de gestão de pessoas que se faz presente na organização, visto que 69,8% dos 

respondentes concordam que ocorre tal prática.  

A Tabela 8 apresenta os resultados obtidos a partir das questões relacionadas à prática 

do Treinamento e Desenvolvimento; Recompensas. 

 

Tabela 8: Estatística Descritiva das Questões das práticas de Gestão de Pessoas – 

Treinamento e Desenvolvimento  
Questões Média Desvio-

padrão 

 

T
re

in
am

en
to

 e
  

D
es

en
v

o
lv

im
en

to
 

17. A organização onde eu trabalho estimula aprendizagem e a produção 

do conhecimento. 

4,47 0,664 

18. A organização onde eu trabalho ajuda a desenvolver as competências 

necessárias à realização das minhas funções, como por exemplo, 

treinamento, participações em cursos ou congressos.  

4,38 0,807 

19. A organização investe no meu desenvolvimento, crescimento pessoal e 

profissional, por meio de patrocínio total ou parcial de graduações, pós-

graduações, cursos de línguas, etc.   

4,28 0,919 

20. Os treinamentos desenvolvidos na organização onde eu trabalho são 

avaliados pelos participantes.  

4,12 0,841 

 Média do Constructo 4,31  

 Alfa de Cronbach 0,748  

Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

 

Com relação ao Treinamento e Desenvolvimento, a questão que obteve a maior nota 

foi a 17 (4,47), visto que o treinamento e o desenvolvimento podem proporcionar melhorias no 

desempenho do trabalhador, o que reflete nos resultados da organização. Essa também foi a 

questão que obteve o maior percentual de respostas na alternativa 5, no entanto, as demais 

questões também obtiveram os maiores percentuais para as questões 4 e 5. Isso demonstra que 

a empresa se preocupa com o Treinamento Desenvolvimento de seus colaboradores 

estimulando e investindo no crescimento pessoal e profissional dos mesmos, por meio de cursos 

de capacitação, treinamentos e patrocínio dos estudos em graduações e pós-graduações, 

estimulando a aprendizagem e o desenvolvimento das tarefas relacionadas ao desempenho da 

função na organização, melhorando os resultados organizacionais (MARRAS, 2007; DEMO, 

2010; MAXIMIANO, 2014; MACKE; GENARI, 2019). 

A Tabela 9 apresenta os resultados obtidos a partir das questões relacionadas à a prática 

de Recompensas. 
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Tabela 9: Estatística Descritiva das Questões das práticas de Gestão de Pessoas – 

Recompensas 
Questões Média Desvio-

padrão 

 

R
ec

o
m

p
en

sa
s 

21. A organização oferece incentivos aos colaboradores como por exemplo, 

promoções, bônus, gratificações, etc. 

3,75 1,03 

22. A organização onde eu trabalho oferece aos funcionários seguro de vida, 

assistência à saúde, a família e educação.  

4,69 0,609 

23. A organização onde eu trabalho oferece remuneração compatível com as 

minhas competências e cargo.  

3,95 0,975 

24. Os funcionários têm participações nos lucros ou resultados da 

organização.  

4,4 

 

0,883 

 

25. A organização oferece oportunidades de melhoria de carreira dentro da 

organização. 

4,18 0,886 

26. Os planos de carreira oferecidos pela organização são conhecidos por 

todos os colaboradores. 

3,77 1,06 

 Média do Constructo 4,12  

 Alfa de Cronbach 0,799  

Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

Quanto ao constructo Recompensas, a questão que obteve a maior nota foi a 22 (4,69), 

demonstrando que a organização proporciona aos seus colaboradores seguro de vida, 

assistência à saúde, à família e à educação, como forma de recompensar, motivar e incentivar 

o colaborador a permanecer na empresa, e torná-los mais produtivos. Essa resposta foi a que 

obteve o maior percentual para a alternativa 5 (74,6). Destaca-se que as políticas de 

recompensas nas organizações são fundamentais na permanência dos indivíduos, pois são 

fatores que motivam o colaborador a se manter na organização (ULRICH, 2001; DEMO et al., 

2011; DEMO; MARTINS; ROURE, 2013; MACKIE; GENARI, 2019). Com relação às demais 

questões, percebe-se que as alternativas 4 e 5 foram as que mais obtiveram respostas 

demonstrando que as políticas de recompensas estão presentes na organização. Por outro lado, 

a questão com menor média (3,75) indica que a empresa ainda pode evoluir no quesito 

bonificações e gratificações. Ainda com relação às Recompensas, os resultados apontam que a 

organização proporciona aos seus colaboradores oportunidades de melhoria de carreira dentro 

da organização.  

A Tabela 10 apresenta os resultados obtidos a partir das questões relacionadas à prática 

de Avaliação de Desempenho.  
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Tabela 10: Estatística Descritiva das Questões das práticas de Gestão de Pessoas – 

Avaliação de desempenho  
Questões Média Desvio-

padrão 

 

A
v

al
ia

çã
o

 d
e 

d
es

em
p

en
h

o
 

27. Na organização onde eu trabalho, os critérios e os resultados da 

avaliação de desempenho são discutidos com os colaboradores.  

4,02 0,926 

28. Na organização onde eu trabalho, a avaliação de desempenho interfere 

nas decisões sobre promoções e aumento de salário. 

3,85 1,047 

29. Na organização onde eu trabalho, os critérios e os resultados da 

avaliação de desempenho são divulgados para os colaboradores.  

3,89 1,038 

30. As avaliações de desempenho são realizadas periodicamente na 

organização.    

4,16 0,902 

 Média do Constructo 3,98  

 Alfa de Cronbach 0,810  

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Quanto ao constructo Avaliação de Desempenho, a questão que obteve a maior nota 

foi a 30 (4,16); essa nota pode ser explicada pela preocupação da organização com seus 

resultados, ou seja, o desempenho do colaborador reflete significativamente nos resultados. Ela 

também foi a questão que obteve o maior percentual de respostas para a alternativa 5 (41,8). 

Com relação às alternativas 4 e 5, semelhante aos constructos anteriores, essas foram as opções 

que obtiveram os maiores percentuais, representando mais de 65% de respostas. Os resultados 

apontam que a avaliação de desempenho está presente na organização, visto que o desempenho 

dos colaboradores reflete nos resultados da empresa (DUTRA; ZUPPANI; NASCIMENTO, 

2016).   

Foi possível observar que as estratégias do Recrutamento e Seleção, Treinamento e 

Desenvolvimento, Recompensas e Avaliação de Desempenho são percebidas pelos 

colaboradores, pois as médias foram 4,41; 4,31; 4,12 e 3,98 respectivamente. Nota-se que 

quanto as Práticas de Gestão de Pessoas, as médias demonstram que existe maior concordância 

dos respondentes acerca das práticas de Recrutamento e Seleção, no entanto não se percebe o 

mesmo entendimento nas práticas de Avaliação de Desempenho na percepção dos 

colaboradores. 

 A Tabela 11 apresenta os resultados obtidos das questões relacionadas ao Pilar Social 

da Sustentabilidade Organizacional. 
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Tabela 11: Estatística Descritiva das Questões dos Pilares da Sustentabilidade 

Organizacional – Pilar Social      
Questões Média Desvio-

padrão 

 

S
o

ci
al

 

31. A organização onde eu atuo previne os acidentes de trabalho aos 

colaboradores.   

4,75 0,558 

32. A organização onde eu trabalho possui práticas que visam evitar danos à 

saúde de seus colaboradores.   

4,55 0,669 

33. A organização possui práticas relacionadas à saúde e à qualidade de vida 

no trabalho de seus colaboradores. 

4,40 0,842 

34. A organização onde eu trabalho possui práticas que visam contribuir para 

a comunidade local, como por exemplo a contratação de colaboradores da 

região.   

4,42 0,758 

35. A organização onde eu trabalho possui projetos que beneficiam a 

comunidade local, como por exemplo na educação, geração de renda ou 

desenvolvimento local.   

4,41 0,702 

36. A organização onde eu trabalho implementa projetos sociais que auxiliam 

na geração de renda das pessoas no entorno de suas instalações.   

4,16 0,78 

 Média do Constructo 4,45  

 Alfa de Cronbach 0,816  

Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

Com relação ao Pilar Social, a questão que obteve a maior nota foi a 31 (4,75), sendo 

também a questão que obteve o maior percentual de respostas para a alternativa 5 (78,9), 

demonstrando que a prevenção de acidentes de trabalho aos colaboradores é uma das grandes 

preocupações da organização, devido aos riscos apresentados no desempenho das funções de 

seus colaboradores. Destaca-se que por meio da observação direta, foi possível perceber que a 

organização disponibiliza aos colaboradores equipamentos de segurança tais como óculos 

protetores, capacetes, protetor auricular, botas antiderrapantes e luvas contra impacto; 

equipamentos esses que fazem parte do EPI (Equipamento de Proteção Individual) da 

organização. Ainda foi possível perceber que todos os colaboradores que realizam funções que 

necessitam dos EPI fazem o uso correto dos equipamentos, que, além de prevenirem acidentes, 

são de uso obrigatório na indústria.  

Os resultados ainda apontam que a empresa possui projetos que beneficiam a 

comunidade local. Foi possível constatar por meio da observação direta, os projetos  beneficiam 

as mulheres da comunidade local, através de oficinas de artesanatos com os materiais 

descartados pela própria indústria; um exemplo disso são os banners utilizados em eventos, os 

quais são transformados em sacolas, gerando renda para as mulheres artesãs. Dessa forma, é 

perceptível que a organização foca nas necessidades de seus colaboradores, bem como nas 

necessidades das famílias e comunidades locais (MACKIE; GENARI, 2019). 

Com relação às demais questões, percebe-se que as alternativas 4 e 5 foram as que mais 

obtiveram respostas; com exceção da questão 36, que representou mais de 80% das respostas 
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para estas alternativas, todas as outras questões desse constructo representaram percentuais 

superiores a 90% de respostas para as questões 4 e 5, demonstrando que existem ações sociais 

presentes na organização, que beneficiam seus colaboradores, seus dependentes e comunidade 

local (ELKINGTON, 2012; SAVITZ, 2014). 

De forma geral, nota-se um alto nível de concordância de ações de caráter social 

desenvolvido pela empresa, visto que a média do constructo foi de 4,45, indicando que grande 

parte dos respondentes deu nota 5 para as questões relacionados a esse quesito, o que demonstra 

a preocupação da organização com questões relacionadas as ações sociais.  

 

Tabela 12: Estatística Descritiva das Questões dos Pilares da Sustentabilidade 

Organizacional – Pilar Econômico     
Questões Média Desvio-

padrão 

 

E
co

n
ô

m
ic

o
 

37. A organização onde eu trabalho possui ações econômico-financeiras que 

proporcionam resultados positivos para a organização.   

4,16 0,755 

38. A organização onde eu trabalho possui ações econômico-financeiras que 

proporcionam resultados positivos para a região.   

4,16 0,781 

39. A organização onde eu trabalho possui políticas e práticas de 

reflorestamento que impactam na redução de custos econômico-financeiros 

da organização.    

4,36 0,799 

40. As inovações implementadas pela organização onde eu trabalho, como por 

exemplo novas instalações da indústria, proporcionam melhorias para a 

organização. 

4,28 0,752 

 Média do Constructo 4,24  

 Alfa de Cronbach 0,740  

Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

 Com relação ao Pilar Econômico, a questão que obteve a maior nota foi a 39 (4,36), 

contando também com o maior percentual de respostas para a alternativa 5, (51,3); nas demais 

questões percebe-se que as alternativas 4 e 5 tiveram os maiores percentuais de respostas, 

representando mais de 80% em todas as questões. A partir dos resultados obtidos percebe-se 

que o Pilar Econômico se faz presente na organização por meio de ações econômicas que 

proporcionam resultados positivos para a organização e para a comunidade local, visto que os 

resultados demonstram que a organização possui políticas e práticas de reflorestamento que 

impactam na redução de custos econômico-financeiros da organização, instalações de PCH’s – 

Pequenas Centrais Hidrelétricas, bem como geração de emprego e rentabilidade para a 

comunidade local e região. 

Ao analisar as respostas obtidas quanto ao Pilar Econômico, observa-se um nível de 

concordância um pouco menor se comparado ao Pilar Social, visto que a média cai para 4,24. 

Esse resultado pode ser explicado pelo fato de que ações de natureza econômica ficam mais 
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concentradas na área de gestão e supervisão, e a maior parte dos respondentes que participaram 

da pesquisa é da área operacional. 

 

Tabela 13: Estatística Descritiva das Questões dos Pilares da Sustentabilidade 

Organizacional – Pilar Ambiental   
Questões Média Desvio-

padrão 

 

A
m

b
ie

n
ta

l 

41. A organização onde eu trabalho faz o uso racional dos recursos naturais, 

como por exemplo água e energia elétrica.    

4,54 0,67 

42. A organização onde eu trabalho proporciona aos colaboradores um 

ambiente capaz de incentivar a reciclagem do lixo da forma correta, separando 

o lixo reciclável do orgânico.  

4,71 0,525 

43. A organização onde eu trabalho incentiva o uso racional dos recursos 

utilizados pelos colaboradores dentro e fora da empresa, como por exemplo 

água, papel e energia elétrica.   

4,56 0,649 

44. Com relação às questões ambientais, a organização onde eu trabalho 

preocupa-se com a prevenção e a redução de materiais que são descartados 

pela indústria.    

4,69 0,564 

45. A organização onde eu trabalho preocupa-se em utilizar em sua produção 

materiais que são renováveis, ou seja, que não geram impactos para o meio 

ambiental.  

4,62 0,661 

46. A organização onde eu trabalho possui práticas e políticas que visam evitar 

problemas ambientais futuros, como por exemplo, a redução da emissão de 

gases poluentes, evitando riscos ambientais. 

4,55 0,656 

 Média do Constructo 4,61  

 Alfa de Cronbach 0,859  

Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

Quanto ao Pilar ambiental, a questão que obteve a maior nota foi a 42 (4,71), sendo 

também essa a questão que obteve o maior percentual de respostas para a alternativa 5 (74,1), 

seguida da questão 44 (73,3). Com relação a esse pilar, todas as demais questões obtiveram 

percentuais superiores a 60% para a alternativa 5, sendo que as alternativas 4 e 5 representaram 

mais de 90% das respostas, o que demonstra que as ações ambientais desenvolvidas pela 

organização são visualizadas e percebidas pelos colaboradores.  

Por meio da observação direta for possível constatar que a empresa proporciona aos 

colaboradores um ambiente capaz de incentivar a reciclagem do lixo da forma correta, 

separando o lixo reciclável do orgânico, uma vez que em diversos locais da indústria percebeu-

se a presença das lixeiras que incentivam os colaboradores a descartar o seu lixo da forma 

correta, além da conscientização dos colaboradores a respeito do uso racional da água e energia 

elétrica, por meio de informativos internos direcionados aos colaboradores.  

Ainda quanto à política ambiental da empresa, é divulgado internamente, em todas as 

áreas da empresa, cartazes e informativos a fim de conscientizar seus colaboradores, conforme 

imagem obtida durante a coleta de dados, da política de gestão integrada da organização.  
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A média geral do constructo (4,61), indica claramente que os respondentes percebem 

que a organização se compromete com as questões relacionadas aos impactos ambientais que a 

empresa pode vir a causar para o local e para região onde está inserida, visto que há a 

preocupação em implementar práticas de melhorarias que previnem e reduzem seus impactos 

no ar, no solo e na água.   

 Com relação às demais questões do constructo do Pilar Ambiental, nota-se que nas 

demais questões, as alternativas 1, 2 e 3 obtiveram resultados que não foram significativos.   

 Dessa forma, percebe-se que os recursos naturais utilizados pela organização são 

aproveitados de forma consciente, buscando o equilíbrio entre o meio ambiente, negócios e 

sociedade, o que garante os recursos para a gerações futuras, pois a indústria conta com energias 

renováveis, por meio da energia de PCH’s – Pequenas Centrais Hidrelétricas. Ressalta-se que 

principal matéria-prima utilizada pela empresa é 100% proveniente de florestas renováveis 

vinda dos reflorestamentos. 

 Com relação aos pilares da sustentabilidade organizacional, a partir das médias obtidas 

na Estatística Descritiva, percebe-se que os colaboradores conseguem visualizar as ações 

desenvolvidas pela organização no que diz respeito às questões econômicas, sociais e 

ambientais que envolvem a empresa, os colaboradores e a comunidade local, pois a 

sustentabilidade organizacional, além de ser uma vantagem competitiva para a empresa, é capaz 

de contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade como um todo (GALLELI; 

HOURNEAUX, 2019).  

As maiores médias para os pilares social, ambiental e econômico foram para as práticas 

de prevenção a acidentes de trabalho (4,75), práticas de reflorestamento que impactam na 

redução de custos econômico-financeiros da organização (4,36), e para as de incentivar a 

reciclagem do lixo da forma correta, separando o lixo reciclável do orgânico (4,71), 

respectivamente, o que demonstra que essas práticas proporcionam resultados que impactam 

positivamente nos resultados da empresa, pois há a redução de acidentes e redução de custos na 

matéria-prima. 

 As menores médias para os pilares social, ambiental e econômico, por sua vez, foram 

para os projetos sociais que auxiliam na geração de renda das pessoas no entorno de suas 

instalações (4,16) com ações econômico-financeiras que proporcionam resultados positivos 

para a organização e para a região (4,16), e para as práticas do uso racional dos recursos 

naturais, como por exemplo, água e energia elétrica (4,54), respectivamente. Isso demonstra 

que na percepção dos colaboradores essas práticas merecem maior atenção por parte da 

organização. 
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4.4 ALPHA DE CRONBACH 

  

 Para a análise dos dados obtidos com a pesquisa, inicialmente os constructos necessários 

para o estudo foram submetidos ao teste de Alpha de Cronbach, com o objetivo de verificar a 

validade interna de cada um deles, pois para as análises estatísticas esse teste é o mais utilizado 

(HAIR JR et al., 2007). Ressalta-se que o valor do Alpha de Cronbach aceitável deve estar entre 

0,7 e 0,9 (STREINER, 2003).  

 Os resultados obtidos com o teste Alpha de Cronbach são apresentados na Tabela 14: 

 

Tabela 14: Alpha de Cronbach dos Constructos 

Constructos Alfa de Cronbach Questões 

Controle 0,720 1 até 5 

Comprometimento 0,779 6 até 10 

Recrutamento e seleção 0,788 11 até 16 

Treinamento e desenvolvimento 0,748 17 até 20 

Recompensas 0,799 21 até 26 

Avaliação de desempenho 0,810 27 até 40 

Pilar Social 0,816 31 até 36 

Pilar Econômico 0,740 37 até 40 

Pilar Ambiental 0,859 41 até 46 

Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

 Percebe-se que o Alpha dos constructos ficou entre 0,72 e 0,85, o que indica que os 

mesmos apresentam validade interna, sendo que o menor Alpha foi para o constructo Controle 

e o maior para o constructo do Pilar Ambiental. Com relação às práticas de gestão de pessoas, 

a avaliação de desempenho foi a que teve o maior alpha, sendo 0,81. 

 

4.5 ANÁLISE FATORIAL  

  

A análise fatorial foi utilizada com intuito de reduzir o número de variáveis, visto que 

cada constructo é representado por várias questões. A utilização da técnica para transformar as 

diversas questões em um fator facilita a formação dos modelos e a realização dos testes 

estatísticos. Segundo Hair Jr et al. (2009, p. 128), “a análise fatorial pode identificar a estrutura 

de um conjunto de variáveis, bem como fornecer um processo para a redução de dados”. Para 

os autores, a análise fatorial fornece ao pesquisador uma avaliação das inter-relações entre as 

variáveis, cujo objetivo é explicar as correlações entre as variáveis.  
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Para Fávero et al. (2009), a análise fatorial é considerada apropriada quando os valores 

do índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ficam entre 0,6 e 1,0, portanto, valores abaixo de 0,6 

demonstram que a análise fatorial é inadequada, e quanto mais próxima de 1,0 mais adequada 

torna-se a análise. Dessa forma, o índice KMO determina a adequação da amostra e trabalha 

com as correlações das variáveis. Segundo Hair Jr et al. (2009, p. 128), “a análise fatorial pode 

identificar a estrutura de um conjunto de variáveis, bem como fornecer um processo para a 

redução de dados”. Para os autores a análise fatorial fornece ao pesquisador uma avalição das 

inter-relações entre as variáveis, cujo objetivo é explicar as correlações entre as variáveis.  

 

Tabela 15: Análise fatorial dos constructos da pesquisa 

Constructos KMO Variância Total Explicada 

Controle 0,764 50,102 

Comprometimento 0,800 53,583 

Recrutamento e Seleção 0,796 50,41 

Treinamento e Desenvolvimento 0,721 57,471 

Recompensas 0,825 50,731 

Avaliação de Desempenho 0,781 64,072 

Pilar Social 0,759 55,026 

Pilar Econômico 0,759 56,389 

Pilar Ambiental 0,860 59,015 

Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

  

Em síntese, todos os constructos apresentaram KMO superior a 0,7 e a Variância Total 

explicada é superior a 50%. 

 

4. 6 CORRELAÇÃO ENTRE ASVARIÁVEIS  

  

 Segundo Field (2009), as correlações caracterizam uma relação entre duas ou mais 

variáveis, que podem ocorrer de forma positiva, negativa ou nula, dependendo da relação entre 

as vaiáveis, podendo ser fraca, moderada ou forte, dependendo do valor do coeficiente obtido. 

 Foi realizado o teste de Correlação de Pearson. Para tanto, as variáveis de cada 

constructo foram reduzidas por meio da técnica de Análise Fatorial Confirmatória, a qual 

permitiu extrair um fator de cada constructo, cuja variância total explicada foi sempre superior 

a 50%.   
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Tabela 16: Correlações entre as variáveis                                                              
Correlações 
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Comprometimento 

 

Correlação de 

Pearson ,623**               

 

 Sig. (2 

extremidades) 0               

 

 N 228                

Recrutamento e 

seleção 

Correlação de 

Pearson ,413** ,477**             

 

 Sig. (2 

extremidades) 0 0             

 

 N 227 229              

Treinamento e 

Desenvolvimento 

Correlação de 

Pearson ,433** ,654** ,554**           

 

 Sig. (2 

extremidades) 0 0 0           

 

 N 228 230 229            

Recompensas Correlação de 

Pearson ,580** ,670** ,613** ,726**         

 

 Sig. (2 

extremidades) 0 0 0 0         

 

 N 228 228 227 228          

                                                                                                                                                   
Avaliação de 

desempenho 

Correlação de 

Pearson ,511** ,638** ,491** ,684** ,760**       

 

 Sig. (2 

extremidades) 0 0 0 0 0       

 

 N 229 230 229 231 229        

Pilar Social Correlação de 

Pearson ,495** ,608** ,595** ,641** ,646** ,586**     

 

 Sig. (2 

extremidades) 0 0 0 0 0 0     

 

 N 228 230 229 231 228 231      

Pilar Econômico Correlação de 

Pearson ,503** ,543** ,417** ,492** ,564** ,532** ,611**   

 

 Sig. (2 

extremidades) 0 0 0 0 0 0 0   

 

 N 229 230 229 230 229 231 230    

Pila Ambiental Correlação de 

Pearson ,500** ,518** ,550** ,631** ,658** ,587** ,695** ,602** 
 

 Sig. (2 

extremidades) 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

N 228 229 228 230 228 231 230 230 

 

** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades) 

Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

Ao observar as correlações existentes entre as Estratégias da Empresa, Práticas de 

Gestão de Pessoas e os Pilares de Sustentabilidade notou-se incialmente que todas as variáveis 

apresentaram coeficientes positivos e estatisticamente significativos, demonstrando que há 

relação entre elas. 
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Quanto a relação existente entre Sustentabilidade e Estratégias da Empresa, observa-se 

a presença de correlações moderadas, concentradas entre 0,5 e 0,6. Destaque maior para a 

relação entre aspectos sociais e comprometimento (0,608), indicando que a medida que a 

empresa desenvolve mais ações sociais, mais atitudes de comprometimento são percebidas. A 

mesma intensidade não acontece com as ações relacionadas ao controle. 

No que se refere ao relacionamento entre Sustentabilidade e as Práticas de Gestão de 

Pessoas, nota-se correlações moderadas, com coeficientes que variam entre 0,42 e 0,66. Os 

pilares de sustentabilidade (Social, Econômico e Ambiental) apresentam maior relação com 

Recompensas (0,65, 0,56 e 0,66), indicando que as ações com essa natureza tendem a se 

comportar de forma mais parecida. Por outro lado, ações Ambientais, Recrutamento e Seleção, 

apontam o menor coeficiente em sua intersecção (0,42), demonstrando que, ainda que se 

perceba comportamento semelhantes, são ações que apresentam o menor grau. 

 A partir dos resultados obtidos nas correlações entre as variáveis, portanto, é possível 

responder as seguintes hipóteses:  

Hipótese 4:  Existe relação entre o pilar social e as práticas de gestão de pessoas. 

Percebe-se que os resultados demonstram que as práticas de gestão de pessoas são 

significativas e presentes quando relacionadas ao pilar social da sustentabilidade 

organizacional, sendo que as práticas apresentaram correlações moderada, com relação a esse 

pilar. Nota-se que a organização contribui para a comunidade local onde está inserida, 

melhorando as condições de vida dos trabalhadores e da comunidade em geral (ELKINGTON, 

2012; MUNK, 2014; SAVITZ; WEBER, 2013).  

Hipótese 5: Existe relação entre o pilar econômico e as práticas de gestão de pessoas. 

Os resultados apresentados na Tabela 10 demonstram que existe relação entre as práticas 

de gestão de pessoas quando relacionadas ao pilar econômico da SO, visto que os resultados 

demonstram que a empresa gera empregos, renda, e consequentemente melhora as condições 

de vida da comunidade local (ELKINGTON, 2012). 

Hipótese 6: Existe relação entre o pilar ambiental e as práticas de gestão de pessoas.  

Nota-se que os resultados apresentaram relação entre as práticas de gestão de pessoas e 

o pilar ambiental, pois os colaboradores percebem as práticas relacionadas a esse pilar, visto 

que os resultados demonstram que organização preocupa-se com os impactos e prevenção no 

meio ambiente gerados pela organização (ELKINGTON, 2012; SAVITZ; WEBER, 2013), 

incentiva a reciclagem do lixo da forma correta, bem como o uso racional de recursos como a 

água e a energia elétrica.    
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 A variável Recompensas tem correlação forte, acima de 0,7, com Treinamento e 

Desenvolvimento, demonstrando que a organização valoriza seus colaboradores quando estes 

buscam aperfeiçoamento e capacitação.  

 A Avaliação de Desempenho apresentou correlação forte, acima de 0,7, com a variável 

Recompensas, demonstrando que os colaboradores entendem que as promoções e as 

oportunidades de melhoria de carreira dentro da empresa dependem do desempenho do 

colaborador. 

Percebe-se que há relação entre os pilares da sustentabilidade organizacional e as 

práticas de gestão de pessoas, pois correlações apresentaram valores acima de 0,41, 

demonstrando que são significativas. 

 

4. 7 REGRESSÃO  

  

Esta pesquisa tem como objetivo geral: Analisar as relações entre as práticas de 

gestão de pessoas e os pilares da sustentabilidade organizacional em uma indústria de 

papel. Nesse sentido, foram desenvolvidos três modelos para regressão (equações 1, 2 e 3), 

para investigar a relação existente entre os três pilares e as práticas de gestão de pessoas, a fim 

de verificar quais práticas são reconhecidas pelos colaboradores, quais mais se destacam na 

organização e quais merecem mais atenção por parte da organização, pois o teste de regressão 

permite visualizar as relações existentes entre as variáveis.  

No Modelo 1, apresentado na Tabela 17, relaciona as práticas de controle, 

comprometimento, recrutamento e seleção; treinamento e desenvolvimento, recompensas e 

avaliação de desempenho ao pilar social. O modelo representado pela equação 2 apresentado 

na Tabela 18, relaciona as práticas citadas ao pilar econômico. E o modelo 3, apresentado   na  

Tabela 19 relaciona tais práticas ao pilar ambiental:   

Modelo 1  

𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑜𝑛𝑡 + 𝛽2𝐶𝑜𝑚𝑝+𝛽3𝑅𝑒𝑐_𝑆𝑒𝑙 + 𝛽4𝑇𝑟𝑒𝑖𝑛_𝑑𝑒𝑠 + 𝛽5𝑅𝑒𝑐 + 𝛽6𝐴𝑣𝑎𝑙_𝑑𝑒𝑠 + 𝜀 

 

Modelo 2  

𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟𝐸𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑜 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑜𝑛𝑡 + 𝛽2𝐶𝑜𝑚𝑝+𝛽3𝑅𝑒𝑐_𝑆𝑒𝑙 + 𝛽4𝑇𝑟𝑒𝑖𝑛_𝑑𝑒𝑠 + 𝛽5𝑅𝑒𝑐 + 𝛽6𝐴𝑣𝑎𝑙_𝑑𝑒𝑠 + 𝜀 

 

Modelo 3  

𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑜𝑛𝑡 + 𝛽2𝐶𝑜𝑚𝑝+𝛽3𝑅𝑒𝑐_𝑆𝑒𝑙 + 𝛽4𝑇𝑟𝑒𝑖𝑛_𝑑𝑒𝑠 + 𝛽5𝑅𝑒𝑐 + 𝛽6𝐴𝑣𝑎𝑙_𝑑𝑒𝑠 + 𝜀 

Legenda: Controle (Cont), Comprometimento (Comp), Recrutamento e Seleção (Rec_Sel), Treinamento e 

Desenvolvimento (Trein_des), Recompensas (Rec), e Avaliação de Desempenho (Aval_des).  
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 Os dados foram submetidos aos testes de heteroscedasticidade e multicolinearidade, os 

quais permitiram a aplicação da Análise de Regressão. O teste de normalidade não foi realizado, 

em virtude da amostra ser composta por 230 observações, dispensando a necessidade desse 

teste. 

 Nos três modelos, a partir do resultado do teste de regressão foi possível identificar que 

existe relação das práticas de gestão de pessoas aos pilares da sustentabilidade organizacional 

na indústria estudada, pois foram constatadas variáveis significativas abaixo de 0,05.  

 Na Tabela 17 são apresentados os resultados obtidos a partir dos testes de regressão para 

o modelo 1:  

 

Tabela 17: Variável Dependente Pilar Social   

Variável dependente: Pilar Social 

Variáveis  Beta padronizado t P-Value 

Controle  0,093 1,529 1,28 

Comprometimento 0,16 2,261 0,025 

Recrutamento e Seleção 0,254 4,372 0 

Treinamento e Desenvolvimento 0,239 3,283 0,001 

Recompensas 0,098 1,155 0,249 

Avaliação de Desempenho 0,075 1,009 0,314 

R Quadrado  0,464   

Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

 Com relação ao Pilar Social, o coeficiente foi significativo para o Comprometimento 

(0,16), Recrutamento e Seleção (0,254) e Treinamento e Desenvolvimento (0,239), pois ao 

realizar o teste de regressão, o p-value ficou abaixo de 0,05. Os resultados do coeficiente para 

o Comprometimento estão de acordo Leite, Albuquerque e Kniess (2010, p. 99), os quais 

afirmam  que “ o comprometimento implica mais do que uma decisão ou uma escolha, implica 

liberdade, responsabilidade, automotivação e autoconfiança”, tornando os colaboradores 

envolvidos com os objetivos da organização, pois na estratégia do comprometimento as pessoas 

são consideradas parceiras no trabalho, o que acarretará o aumento de desempenho do 

colaborador (ALBUQUERQUE, 2002).  

Segundo Albuquerque (2002), “ tornar o processo estratégico mais interativo e contínuo, 

estimulando comunicação, aprendizado e comprometimento das pessoas, é exigida, na 

formulação da estratégia organizacional, participação mais ampla de colaboradores de 

diferentes níveis hierárquicos”, ou seja, o comprometimento torna-se parte das estratégias da 

empresa. Dessa forma, colaboradores comprometidos visam atingir os objetivos 

organizacionais, influenciando os resultados de forma positiva. Esse resultado demonstra como 

o Comprometimento é importante para a empresa, na concepção de seus colaboradores. 
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O coeficiente para o Recrutamento e Seleção está em consonância com DEMO et al. 

(2011) ao definirem o recrutamento e seleção como um conjunto de práticas que visa procurar 

colaboradores, estimulá-los e encorajá-los a se candidatar a determinados cargos, selecionando-

se de acordo com as demandas do cargo e da organização. O resultado aponta que os processos 

de Recrutamento e Seleção são conduzidos por pessoas capacitadas e imparciais, o que indica 

que as pessoas são selecionadas de acordo com suas competências, representando uma das 

práticas de gestão de pessoas relevantes para a organização; ao recrutar e selecionar candidatos, 

a empresa tem a oportunidade de buscar aqueles que mais se enquadram nas funções a serem 

desempenhadas (MAXIMIANO, 2014). Foi possível identificar ainda a ocorrência do 

recrutamento interno, que além de gerar custos menores, valoriza os colaboradores já 

comprometidos com a empresa, possibilitando melhores cargos e salários.  

Os resultados do coeficiente da prática do Treinamento e Desenvolvimento estão de 

acordo com Maximiano (2014, p. 235), o qual afirma que essa prática requer “desenvolver 

capacidades estratégicas e mecanismos de estímulo para aumentar as habilidades inovadoras e 

o capital intelectual da empresa”. Oferecer treinamento e desenvolvimento implica em 

investimento pessoal e profissional, pois os resultados podem refletir a longo prazo dentro da 

organização. Dessa forma, os resultados demonstram que a empresa investe na aprendizagem e 

capacitação de seus colaboradores, o que consequentemente gera capital intelectual para a 

organização e melhores resultados, uma vez que o desempenho do colaborador pode ser afetado 

pela falta de treinamento e desenvolvimento.  

As demais práticas não apresentaram um coeficiente que as torne significativas. Porém, 

percebe-se que essas práticas apresentaram beta positivo, sendo que Recrutamento e Seleção 

obteve o maior beta. 

 Na sequência, será apresentada na Tabela 18, cujos resultados foram obtidos a partir dos 

testes de regressão para o modelo 2:  

 

Tabela 18: Variável Dependente Pilar Econômico  

  Variável dependente: Pilar Social  

Variáveis  Beta padronizado t P-Value 

Controle  0,191 2,719 0,007 

Comprometimento 0,157 1,905 0,058 

Recrutamento e Seleção 0,069 1,027 0,305 

Treinamento e Desenvolvimento 0,066 0,782 0,435 

Recompensas 0,157 1,593 0,113 

Avaliação de Desempenho 0,132 1,537 0,126 

R Quadrado  0,625   

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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 Para o Pilar Econômico, o único coeficiente significativo foi o do Controle (0,191), 

ficando abaixo p-value de 0,05. Esse resultado está de acordo com Albuquerque (1999) ao 

distinguir o Controle do Comprometimento; para o autor, no Controle a estratégia é altamente 

hierarquizada, há a separação “quem pensa” “e quem faz”, ou seja, as funções desempenhadas 

são previamente definidas na busca pelos objetivos organizacionais, predominando o controle 

sobre as atividades desempenhadas pelo colaborador. As demais práticas apesar de não 

apresentarem coeficientes significativos, apresentaram betas positivos. No teste de regressão o 

controle também obteve o maior beta.  

 Por fim, na Tabela 19 serão apresentados os resultados obtidos a partir dos testes de 

regressão para o modelo 3:  

 

Tabela 19: Variável Dependente Pilar Ambiental  

Variável dependente: Pilar Social 

Variáveis  Beta padronizado t P-Value 

Controle  0,172 2,748 0,006 

Comprometimento -0,064 -0,878 0,381 

Recrutamento e Seleção 0,183 3,041 0,003 

Treinamento e Desenvolvimento 0,274 3,637 0 

Recompensas 0,224 2,545 0,012 

Avaliação de Desempenho 0,089 1,164 0,246 

R Quadrado  0,495   

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 

 O Pilar Ambiental foi o que mais apresentou coeficientes significativos, sendo eles: 

Controle (0,172), Recrutamento e Seleção (0,183), Treinamento e Desenvolvimento (0,274) e 

Recompensas (0,224), pois o p-value ficou abaixo de 0,05; as demais práticas não apresentaram 

coeficientes significativos. Já o beta foi significativo na maioria das práticas, sendo que apenas 

o Comprometimento obteve beta negativo.   

 Com relação ao coeficiente da prática de Recompensas, o resultado está em 

consonância com Fuiza et al. (2011, p. 6), os quais afirmam que as recompensas são um 

“conjunto de práticas de remuneração e incentivos que visam motivar e recompensar o 

desempenho e as competências dos colaboradores, bem como sua contribuição à organização”. 

As recompensas podem ocorrer por meio de benefícios como assistência médica, seguro de 

vida, promoções, acesso à programa de desenvolvimento e participações em lucros, que podem 

variar de acordo com a função, tempo de atuação na empresa e habilidades do trabalhador 

(HIÓLITO, 2002).  Dessa forma, os resultados apontam que a organização oferece aos seus 

colaboradores oportunidades de melhoria de carreira dentro da organização, bem como seguro 
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de vida, assistência à saúde, à família e educação, como forma de recompensá-los, motivando-

os dentro da organização, pois as recompensas refletem na qualidade de vida de seus 

trabalhadores, e consequentemente na produtividade do indivíduo.  

Dessa forma, a partir dos resultados obtidos nos testes de regressão, foi possível 

responder a Hipótese 1. Os resultados da regressão indicam que existem coeficientes 

significativos, o que significa que os colaboradores visualizam as práticas de gestão de pessoas 

influenciando os pilares da SO na organização, proporcionando à organização uma vantagem 

competitiva (JABBOUR; SANTOS, 2008; GALLELI; HOURNEAUX, 2019). 

A partir dos resultados da regressão ainda é possível responder a Hipótese 2, visto que 

os resultados são significativos para o Controle (0,172), Recrutamento e Seleção (0,183), 

Treinamento e Desenvolvimento (0,274) e Recompensas (0,224).  

É possível afirmar, a partir dos testes de regressão, que os pressupostos básicos foram 

atendidos. Por meio dos testes de foi possível verificar a inexistência de multicolinearidade e 

heteroscedasticidade,  permitindo que os resultados fossem considerados validos. Segundo Hair 

Jr. et al. (2009), a multicolineraidade pode ser entendida como a extensão em que uma variável 

pode ser explicada por outras variáveis explicativas, ou seja, se refere à relação entre duas ou 

mais variáveis. Enquanto para Matos (2000, p. 147) a heterocedasticidade é “o método dos 

mínimos quadrados gerar parâmetros não eficientes, o que implica erros”. Assim, os dados não 

são multicolineares e também não são heteroscedásticos.  

Ainda formam realizados testes de médias considerando os perfis: gênero; nível 

hierárquico; tempo de empresa e escolaridade, conforme Tabela 20, 21, 22, 23, a fim de 

identificar se alguma dessas variáveis apresenta diferença estatisticamente significativa nas 

opiniões quanto aos constructos investigados. 

A Tabela 20 contempla o teste t para médias independentes considerando a variável 

gênero. O teste busca identificar se homens e mulheres divergem nas suas opiniões. 

 

Tabela 20 – Média do perfil por gênero.  

GÊNERO  

 

Constructo Média Feminina 

(n=91) 

Média Masculina 

(n=141) 

Sig Diferença 

Comprometimento 3,8368 3,8922 0,539 Não 

Controle 4,127 4,192 0,423 Não 

Recrutamento e Seleção 4,4029 4,4070 0,957 Não 

Treinamento e Desenvolvimento 4,3131 4,3114 0,983 Não 

Recompensa 4,0813 4,1513 0,422 Não 

Avaliação de desempenho 3,9505 4,0000 0,639 Não 

Social 4,4395 4,4501 0,881 Não 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 Essa análise demonstra que, de forma geral, a percepção das estratégias implementadas 

na empresa não é diferente entre homens e mulheres, pois não existe diferença estatisticamente 

significativa (0,05) nas respostas com relação ao perfil por gênero. Porém percebe-se que as 

médias femininas, com exceção a média do treinamento de desenvolvimento, ainda que 

discretamente, são sempre menores que as médias masculinas, resultado que pode indicar que 

as mulheres percebem a implementação das estratégias, práticas de gestão de pessoas e pilares 

de sustentabilidade em menor grau, quando comparado com a opinião dos homens. 

 A Tabela 21 apresenta o resultado do teste t de médias independentes, por meio da qual 

buscou-se verificar se respondentes atuantes em nível operacional tem percepção distinta dos 

respondentes atuando no nível gerencial ou estratégico.  

 

Tabela 21 – Média do perfil por nível hierárquico  

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 Da mesma forma que o teste com gênero, a variável Nível Hierárquico também não 

demonstrou percepção distinta entre os níveis, visto que o p-value em todos os casos foi superior 

a 0,05. No entanto, analisando o resultado em si,  percebe-se que as médias do nível hierárquico 

operacional são menores que as médias do nível de gestão, indicando que o nível que define as 

estratégias tende a estar mais satisfeito do que os níveis que devem seguir as estratégias da 

empresa.    

 A Tabela 22 apresenta o resultado do teste t para médias independentes considerando o 

tempo de atuação da empresa. Buscou-se verificar se o nível de percepção das estratégias difere 

entre colaboradores com mais ou menos tempo de empresa. Para tanto, dois grupos foram 

Econômico 4,2335 4,2417 0,916 Não 

Ambiental 4,6336 4,5950 0,547 Não 

NÍVEL HIERÁRQUICO 

 

Constructo Operacional (n=226) Gestão (n=6) Sig Diferença 

Comprometimento 3,8679 3,9667 0,722 Não 

Controle 4,160 4,367 0,409 Não 

Recrutamento e Seleção 4,40 4,61 0,120 Não 

Treinamento e Desenvolvimento 4,3060 4,5416 0,354 Não 

Recompensa 4,1153 4,4444 0,219 Não 

Avaliação de desempenho 3,9690 4,4167 0,167 Não 

Social 4,4416 4,6111 0,434 Não 

Econômico 4,2315 4,5000 0,262 Não 

Ambiental 4,6057 4,7778 0,384 Não 
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formados, sendo o primeiro representativo dos respondentes com até 5 anos na empresa e o 

segundo grupo por respondentes com mais tempo de casa, ou seja, mais de 5 anos. 

 

Tabela 22 – Média do perfil por tempo na empresa  

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 Percebe-se, conforme os resultados apresentados, que não há diferença estatisticamente 

significativas nas opiniões dos dois grupos, a nível de significância de 0,05. No entanto, ao 

analisar esse conjunto de dados, nota-se que dois constructos ficaram com p-value bem 

próximos: avaliação de desempenho (0,099) e Pilar Ambiental (0,066), indicando que para 

esses dois constructos, é possível perceber um nível de percepção das estratégias mais distinto 

que as demais comparações.  

De forma geral, analisando as médias em si, os resultados apontam que as médias por 

tempo na empresa de até 5 anos foram menores que as médias para tempo na empresa de mais 

de 5 anos, porém com médias muito próximas, indicando que os colaboradores mais antigos 

tendem a ser mais exigentes que os mais novos. 

 

Tabela 23 – Média do perfil por escolaridade 

ESCOLARIDADE 

 

Constructo Até o 2º grau (n=151) Ensino superior ou 

pós-graduação (n=81) 

Sig Diferença 

Comprometimento 3,8371 3,9327 0,300 Não 

Controle 4,158 4,178 0,815 Não 

Recrutamento e Seleção 4,3807 4,4114 0,336 Não 

Treinamento e Desenvolvimento 4,3256 4,2870 0,649 Não 

Recompensa 4,1572 4,0617 0,284 Não 

Avaliação de desempenho 3,9421 4,0525 0,307 Não 

Social 4,4192 4,4959 0,257 Não 

Econômico 4,2389 4,2376 0,987 Não 

Ambiental 4,6075 4,6152 0,907 Não 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

TEMPO NA EMPRESA 

 

Constructo Até 5 anos (n=128) Mais que 5 anos 

(n=104) 

Sig Diferença 

Comprometimento 3,8824 3,8558 0,768 Não 

Controle 4,122 4,218 0,228 Não 

Recrutamento e Seleção 4,4161 4,3923 0,751 Não 

Treinamento e Desenvolvimento 4,2578 4,3790 0,134 Não 

Recompensa 4,0851 4,1714 0,312 Não 

Avaliação de desempenho 3,9043 4,0745 0,099 Não 

Social 4,4388 4,4548 0,817 Não 

Econômico 4,2135 4,2692 0,466 Não 

Ambiental 4,5585 4,6737 0,067 Não 
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 Por fim, a média do perfil por escolaridade, não apresentou resultados estatisticamente 

significativos (0,05), porém as médias dos respondentes que possuem escolaridade até o 2º 

completo as médias foram menores do que as médias dos que possuem nível superior completo 

com pós-graduação, destaca-se que para os constructos econômico e ambiental as médias foram 

muito próximas (4,2389, 4,2376 e 4,6075 e 4,6125), indicando os diferentes níveis existentes 

na indústria tem as mesmas percepções, com relação as práticas econômicas e ambientais.  

 Os resultados apontam que colaboradores que possuem escolaridade até o 2º grau 

completo, percebem a implementação das estratégias, práticas de gestão de pessoas e pilares de 

sustentabilidade em menor grau, quando comparado os colaboradores que possuem nível 

superior.  

Na sequência, o quadro 11 apresenta os resultados dos testes de hipóteses da pesquisa, 

demonstrando que os resultados foram positivos, e que as hipóteses formuladas inicialmente 

foram confirmadas pelos testes realizados.  

 

Quadro 11: Resultados dos testes de hipóteses H1-H6 

Objetivo Testes de hipóteses  Resultado  

Identificar as práticas de gestão 

estratégica de pessoas e de 

sustentabilidade 

organizacional, na percepção 

dos colaboradores 

H1: Há influência das práticas de gestão de pessoas nos 

pilares de sustentabilidade da organização estudada. 

Sim 

H2: As práticas de gestão de pessoas adotadas pela empresa 

contribuem para a sustentabilidade organizacional da 

empresa. 

Sim 

Verificar se as empresas 

adotam as práticas de controle e 

comprometimento. 

H3: Há diferença na percepção dos colaboradores em relação 

a adoção pela empresa da estratégia do controle e a estratégia 

do comprometimento. 

Sim 

Verificar o comportamento dos 

resultados das relações entre as 

práticas de gestão de pessoas e 

os pilares da sustentabilidade 

organizacional.  

 

H4: Existe relação entre o pilar social e as práticas de gestão 

de pessoas 

Parcialmente  

H5: Existe relação entre o pilar econômico e as práticas de 

gestão de pessoas. 

Parcialmente  

H6: Existe relação entre o pilar ambiental e as práticas de 

gestão de pessoas 

Parcialmente 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 Os resultados apontam que as práticas de gestão de pessoas se fazem presentes na 

organização, demonstrando que há relações com os pilares da substancialidade organizacional 

e que a gestão estratégica de pessoas tem sido adotada pela empresa no processo de gestão, 

conforme a Figura 6. Com relação as hipóteses H4; H5 e H6, os resultados foram atendidos 

parcialmente, visto que as correlações a maioria das correlações tiveram coeficientes entre 0,41 

a 0,70, sendo estas consideradas correlações moderadas. Destaca-se as correlações entre 

Recompensas e Recrutamento e Seleção; Avaliação de desempenho e Recompensas tiveram 

coeficientes  entre 0,71 a 0,90, sendo considerada correlação alta (HAIR JR et al., 2009). 
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Figura 6 – Correlação entre as práticas da gestão estratégica de pessoas e práticas da 

sustentabilidade organizacional  

Fonte: Elaborado pela autora 2019.  

 

 As correlações entre as variáveis são consideradas moderadas, pois conforme Hair Jr et 

al. (2005), as correlações moderadas vão 0,41 a 0,70, ainda segundo o autor, quanto maior o 

coeficiente de relação, mais forte será a relação entre as variáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

5.1 SÍNTESE DOS PRINCIPAIS ACHADOS 

 

A pesquisa norteou-se pela seguinte questão: como as práticas de gestão de pessoas se 

relacionam com os pilares de sustentabilidade organizacional em uma indústria de papel situada 

no estado do Paraná?  

Os resultados apontam que as práticas de gestão de pessoas relacionam-se aos pilares 

da sustentabilidade organizacional, na medida em que as práticas proporcionam impactos 

positivos para os colaboradores, sociedade, meio ambiente e para a organização.   

A partir da questão da pesquisa o estudo teve como objetivo principal analisar as 

relações entre as práticas de gestão de pessoas e os pilares da sustentabilidade organizacional 

em uma indústria de papel. Dessa forma, foi possível visualizar por meio da coleta de dados, 

da análise de documentos, bem como pela observação direta as relações entre as práticas de 

gestão de pessoas e os pilares da SO.  

O estudo embasou-se nas principais práticas de gestão de pessoas: Recrutamento e 

Seleção, Treinamento e Desenvolvimento, Recompensas e Avaliação de Desempenho (DEMO, 

2010; DEMO et al., 2011; DEMO; MARTINS; ROURE, 2013), bem como nos três pilares da 

SO: econômico, social e ambiental de forma contínua (ELKINGTON, 2012).  

A partir dos resultados estatísticos obtidos, pode-se inferir que os colaboradores da 

indústria conseguem visualizar as políticas e práticas de gestão de pessoas relacionadas aos 

pilares da SO, uma vez que os resultados obtidos por meio da amostra foram satisfatórios para 

a pesquisa. Sendo que os pilares de sustentabilidade (Social, Econômico e Ambiental) 

apresentam maior relação com as práticas de Recompensas (0,65, 0,56 e 0,66). 

Ao observar a relação existente entre Sustentabilidade e Estratégias da Empresa, os 

resultados apresentaram a presença de correlações moderadas, concentradas entre 0,5 e 0,6. 

Destaque maior para a relação entre aspectos sociais e comprometimento (0,608), indicando 

que a medida que a empresa desenvolve mais ações sociais, mais atitudes de comprometimento 

são percebidas.  

Com relação as médias dos constructos, foi possível observar que o Pilar Ambiental 

(4,61), foi o constructo que obteve a maior média, fator que pode ser explicado pelo tipo de 

atividade explorada pela indústria.  
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Além dos objetivos específicos, para a pesquisa foram constituídas hipóteses, que foram 

verificadas por meio dos testes estatísticos, com base em uma amostra de 232 colaboradores 

participantes da pesquisa em questão.  

A primeira hipótese tinha como afirmativa a influência das práticas de gestão de pessoas 

nos pilares de sustentabilidade da organização estuda. Dessa forma, foi possível afirmar a partir 

dos resultados obtidos nos testes de regressão a existência de coeficientes significativos. Na 

variável dependente do pilar social, constatou-se que as variáveis comprometimento, 

recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento apresentaram significância abaixo de 

0,05. Além disso, esses constructos também apresentaram médias significativas na estatística 

descritiva. Dessa forma, é possível afirmar que o comprometimento do colaborador é uma das 

exigências na organização. O recrutamento interno é mais utilizado na empresa, pois além de 

ter baixos custos, prioriza e valoriza seus colaboradores existentes.  

A segunda hipótese buscou analisar se as práticas de gestão de pessoas adotadas pela 

empresa contribuem para a sua sustentabilidade organizacional. Os dados apresentados nos 

testes de regressão indicam que as contribuições das práticas para a SO são percebidas pelos 

colaboradores da organização, pois as mesmas apresentaram coeficientes significativos. Entre 

os constructos que apresentaram coeficientes significativos estão as práticas de controle, 

comprometimento, recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento. Os resultados 

inferem que a significância desses constructos pode estar relacionada ao ramo de atividade da 

empresa, pois treinamento e desenvolvimento se fazem necessários em grande parte das funções 

desempenhas pelos colaboradores.   

A terceira hipótese procurou analisar se a indústria estudada adota a gestão estratégica 

na organização. Foi possível observar, a partir dos resultados obtidos na estatística descritiva 

(Tabela 8), que a estratégia do Controle e do Comprometimento é percebida pelos 

colaboradores, pois as médias ficaram entre 3,12 e 4,27; além disso, na maioria das respostas 

as alternativas 4 e 5, que indicam concordo parcialmente e concordo totalmente, representaram 

mais de 80% das respostas.  

Percebe-se que os pilares da sustentabilidade são relevantes para a organização, pois 

constatou-se que a empresa possui projetos que beneficiam a comunidade local, como na 

educação, na geração de renda ou no desenvolvimento local, por exemplo, além de possuir 

práticas de reflorestamento que impactam na redução de custos econômico-financeiros da 

organização, evitando problemas ambientais futuros, reduzindo a emissão de gases poluentes e 

proporcionando aos colaboradores um ambiente capaz de incentivar a reciclagem do lixo da 

forma correta, separando o lixo reciclável do orgânico.  
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Por fim, as quarta, quinta e sexta hipóteses buscaram analisar a existência da relação 

entre os pilares econômico, social e ambiental e as práticas de gestão de pessoas na organização 

estudada. Os testes de correlação apresentaram resultados significativos em todos os 

constructos da pesquisa, pois apresentaram resultados superiores a 0,41, considerados 

moderados (HAIR JR et al., 2005). Dessa forma, as correlações entre Recompensas e 

Treinamento e Desenvolvimento (,726) e Avaliação de Desempenho e Recompensas (,760) 

apresentaram valores considerados correlações altas (0,71). Os demais tiveram resultados 

considerados correlações moderadas (0,41 a 0,70), demonstrando que existe relação entre os 

pilares da SO e as práticas de gestão de pessoas na empresa, e que são percebidas pelos 

colaboradores.  

Com o estudo ainda foi possível constatar que a empresa proporciona aos colaboradores 

um ambiente capaz de incentivar a reciclagem do lixo da forma correta e o consumo consciente 

dos recursos disponibilizados aos trabalhadores, tais como água e energia elétrica. Suas práticas 

de recrutamento e seleção de pessoas contribuem de forma efetiva para a comunidade local, 

proporcionando empregabilidade e geração de renda. Por meio da observação direta foi possível 

perceber as práticas de prevenção à saúde e acidentes de trabalho aos colaboradores; devido aos 

riscos da empresa os equipamentos são de uso obrigatório, sendo utilizados por todos os 

colaboradores nas áreas de uso obrigatório. 

 

5. 2 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

 Pode-se concluir que a pesquisa trouxe contribuições para a comunidade acadêmica, 

uma vez que ainda existem poucos estudos que relacionam a Sustentabilidade Organizacional 

e a Gestão de Pessoas; além da literatura ser escassa, poucos aprofundam as relações existentes. 

A pesquisa buscou aprofundar a temática embasando-se em estudos nacionais e internacionais.  

 Para a sociedade, o estudo contribui no sentido de demonstrar como é o comportamento 

da organização no que diz respeito aos aspectos que relacionam a Sustentabilidade 

Organizacional à Gestão Estratégica de Pessoas, bem como de demonstrar sua efetividade para 

a empresa e para seus colaboradores, visto que o capital humano é o ativo mais importante de 

uma organização (AHMAD, 2015). Dessa forma, quando os trabalhadores se sentem parte da 

organização, os resultados tendem a ser satisfatórios.  

 Para a indústria, os resultados apresentaram quais percepções os colaboradores 

demonstram a respeito das práticas de gestão de pessoas da empresa, no contexto da 

sustentabilidade organizacional. Nesse contexto os resultados podem servir de base para a 



87 
 
 

gestão de pessoas da empresa, pois algumas práticas são mais exploradas que outras; dessa 

forma, as práticas menos exploradas podem ser revistas pelos gestores, a fim de buscar 

melhorias para organização visando a gestão sustentável.  

 Com base nos resultados foi possível inferir que as práticas de gestão de pessoas 

relacionadas aos pilares social, econômico e ambiental estão presentes na gestão da empresa, 

pois constatou-se que as práticas beneficiam os colaboradores, a comunidade, a organização, e 

o meio ambiente. Os resultados apontam, porém, que os planos de carreira oferecidos pela 

organização não são conhecidos por todos os colaboradores, em seus diferentes níveis; dessa 

forma a empresa precisa melhorar a apresentação da divulgação dos planos de carreiras aos seus 

colaboradores. Macke e Genari (2016) afirmam “que a empresa deve promover o aprendizado 

organizacional e constantemente desenvolver a carreira de seus funcionários”. 

 Nesse sentido, as práticas de gestão de pessoas têm impactos positivos nas práticas 

voltadas para sustentabilidade organizacional, promovendo integração sistêmica e equilibrada 

de fatores sociais, aspectos ambientais e econômicos da estratégia da empresa (JACOPIN; 

FONTRODONA, 2016; GALLELI; HOURNEAUX, 2019; MACKE; GENARI, 2009).  

 

5. 3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA  

 

 Como limitação de pesquisa, cita-se o fato de este ser um estudo em apenas uma 

indústria: inicialmente o projeto de pesquisa contemplava três indústrias do ramo papeleiro, 

mas no decorrer da pesquisa uma indústria recusou a participação devido ao excesso de estudos 

realizados na empresa no último ano, o que poderia prejudicar os resultados; a outra 

organização não retornou a proposta de pesquisa no tempo devido para o cumprimento do prazo 

de entrega da dissertação.   

 Diante disso, como sugestão de novas pesquisas, podem ser realizados estudos que 

busquem relacionar a SO e a Gestão de Pessoas em outras organizações, a fim de identificar as 

relações existentes, e nessa organização, na visão dos gestores e demais stakeholdes, sobre as 

relações entre as variáveis estudadas. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS COLABORADORES 

 

Prezado(a) Colaborador(a), 

Sou pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Administração, vinculado ao Mestrado 

Profissional da Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste). Trata-se de pesquisa de Mestrado 

em Administração realizado sob supervisão da Professora Dra. Sandra Mara de Andrade e do Professor 

Dr. Silvio Roberto Stefano, desta instituição de ensino superior. A área de pesquisa é Gestão de Pessoas 

e Sustentabilidade. Atualmente, estou trabalhando em uma pesquisa, de caráter quantitativo, que tem 

como objetivo: analisar as relações entre as práticas de gestão de pessoas e os pilares da sustentabilidade 

organizacional em industrias de papel. 

Ressaltamos que todas as informações coletadas durante a pesquisa serão mantidas sob estrito sigilo, 

dessa forma, não é necessário identificar-se no questionário. 

Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente à pesquisa. No aguardo do retorno.  

Pesquisadora: Luciane Jose da Luz Zaias – e-mail: lucianej_luz@yahoo.com.br – fone (42)999735002 

– Brasil. 

Para alcançar esse objetivo de pesquisa, solicito sua colaboração no sentido de participar da pesquisa. 

Instruções para preenchimento: 

10 ) Leia cuidadosamente, responda francamente, mas não demore muito em um item. 

20 ) Todas as questões devem ser assinaladas.  

30 )  Não pule item, mesmo que ache difícil responder, assinale apenas a alternativa que se adapte melhor 

à sua opinião. 

 

Legenda: 1 – Discordo Totalmente; 2 – Discordo Parcialmente; 3 – Não concordo e nem discordo; 4 – 

Concordo Parcialmente; 5 – Concordo Totalmente; 

 

BLOCO 1- DADOS GERAIS 
Cargo 

atual:__________________________________ 

 

 Idade:_______ Gênero: (    )Fem.     

              (    )Masc. 

Tempo de atuação na empresa (anos 

completos)?________ 

Setor que trabalha (ex. Operacional, 

Administrativo, RH, Logística de Vendas, etc. 

_____________________________________  

 Estado Civil: (  ) Casado ou União estável         

                      (  ) Solteiro ou divorciado ou viúvo 

Nível hierárquico:  

(    )operação/atendimento 

(    )supervisão 

(    )gerência 

(    )direção 

 

 

Sindicalizado? 

(    ) Não 

(    ) Sim 

Escolaridade: 

(  ) até 1º grau completo 

(  ) 2º grau completo 

(  ) Superior completo  

(   ) Pós-Graduação   

      Completo 

(  )Outras (identifique) 

 

Número de dependentes: 

(    )nenhum 

(    )um 

(    )dois 

(    )três 

(    )quatro 

(    )cinco 

(    ) mais de cinco 
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BLOCO 2 – ESTRATÉGIAS DA EMPRESA  

Estratégias 

 

Questões       

Controle  1. Na organização onde eu trabalho, a direção estabelece uma 

definição normativa das funções de cada funcionário.  
1 2 3 4 5 

2. Na organização onde eu trabalho, os gestores controlam as tarefas 

realizadas pelos colaboradores.  
1 2 3 4 5 

3. Os gestores verificam com frequência como estão sendo realizadas 

as atividades desempenhas pelos colaboradores, com relação a sua 

função dentro da organização.   

1 2 3 4 5 

4. Os colaboradores são recompensados individualmente pelo seu 

desempenho.   
1 2 3 4 5 

5. Na organização onde eu trabalho as funções desempenhadas no 

cargo, são definidas apenas pelos gestores.   
1 2 3 4 5 

Comprometimento  6. A organização onde eu trabalho estimula à participação e o 

envolvimento dos colaboradores, minimizando os conflitos que 

podem ser gerados entre os colaboradores.   

1 2 3 4 5 

7. A organização onde eu trabalho estimula envolvimento dos 

empregados com os objetivos organizacionais.  
1 2 3 4 5 

8. A organização onde eu trabalho encoraja seus colaboradores a 

assumirem responsabilidade sobre suas ações.   
1 2 3 4 5 

9. A organização onde eu trabalho estimula a cooperação entre os 

colaboradores que fazem parte da organização.   
1 2 3 4 5 

10. A organização onde eu trabalho valoriza seus colaboradores 

favorecendo o comprometimento do mesmo com relação a 

organização.   

1 2 3 4 5 

Fonte: Adaptado de Albuquerque (2011). 

 

 

BLOCO 2 – PRÁTICAS DA EMPRESA 

Práticas de Gestão 

de Pessoas 

 

Questões  

     

Recrutamento e 

Seleção  

11. Na organização onde eu trabalho ocorre o recrutamento interno. 1 2 3 4 5 

12. As vagas disponíveis são amplamente divulgadas.      

13. A organização onde eu trabalho divulga aos candidatos 

informações a respeito das etapas. 
1 2 3 4 5 

14. A organização onde eu trabalho utiliza-se de várias etapas para a 

seleção como por exemplo, entrevistas, provas, etc.  
1 2 3 4 5 

15. Os processos de seleção de pessoas são conduzidos por pessoas 

capacitadas e imparciais.  
1 2 3 4 5 

16. A organização onde eu trabalho comunica aos candidatos o seu 

desempenho final do processo seletivo.   
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Treinamento e 

Desenvolvimento 

  

17. A organização onde eu trabalho estimula aprendizagem e a 

produção do conhecimento.   
1 2 3 4 5 

18. A organização onde eu trabalho ajuda a desenvolver as 

competências necessárias à realização das minhas funções como por 

exemplo, treinamento, participações em cursos ou congressos.  

1 2 3 4 5 

19. A organização investe no meu desenvolvimento, crescimento 

pessoal e profissional, por meio de patrocínio total ou parcial de 

graduações, pós-graduações, cursos de línguas, etc.   

1 2 3 4 5 

20. Os treinamentos desenvolvidos na organização onde eu trabalho 

são avaliados pelos participantes.  
1 2 3 4 5 

Recompensas  

21. A organização oferece incentivos aos colaboradores como por 

exemplo, promoções, bônus, gratificações, etc. 
1 2 3 4 5 

22. A organização onde eu trabalho oferece aos funcionários seguro de 

vida, assistência à saúde, a família e educação.  
1 2 3 4 5 
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Fonte: Adaptado de Demo et al. (2011). 

 

BLOCO 3 – PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA 

Pilar Questões       

 

 

 

 

Social  

31. A organização onde eu atuo previne os acidentes de trabalho aos 

colaboradores.   

1 2 3 4 5 

32. A organização onde eu trabalho possui práticas que visam evitar 

danos à saúde de seus colaboradores.   

1 2 3 4 5 

33. A organização possui práticas relacionadas à saúde e a qualidade 

de vida no trabalho de seus colaboradores. 

1 2 3 4 5 

34. A organização onde eu trabalho possui práticas que visam 

contribuir para a comunidade local, como por exemplo a contratação 

de colaboradores da região.   

1 2 3 4 5 

35. A organização onde eu trabalho possui projetos que beneficiam a 

comunidade local, como por exemplo na educação, geração de renda 

ou desenvolvimento local.   

1 2 3 4 5 

36. A organização onde eu trabalho implementa projetos sociais que 

auxiliem na geração de renda das pessoas no entorno de suas 

instalações.   

1 2 3 4 5 

 

 

 

Econômico 

37. A organização onde eu trabalho possui ações econômico-

financeiras que proporcionam resultados positivos para a 

organização.   

1 2 3 4 5 

38. A organização onde eu trabalho possui ações econômico-

financeiras que proporcionam resultados positivos para a região.   

1 2 3 4 5 

39. A organização onde eu trabalho possui políticas e práticas de 

reflorestamento que impactam na redução de custos econômico-

financeiros da organização.    

1 2 3 4 5 

40. As inovações implementadas pela organização onde eu trabalho, 

como por exemplo novas instalações da indústria, proporcionam 

melhorias para a organização.  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Ambiental  

41. A organização onde eu trabalho faz o uso racional dos recursos 

naturais, como por exemplo água, energia elétrica.    

1 2 3 4 5 

42. A organização onde eu trabalho proporciona aos colaboradores um 

ambiente capaz de incentivar a reciclagem do lixo da forma correta, 

separando o lixo reciclável do orgânico.  

1 2 3 4 5 

43. A organização onde eu trabalho incentiva o uso racional dos 

recursos utilizados pelos colaboradores dentro e fora da empresa, 

como por exemplo água, papel, energia elétrica.   

1 2 3 4 5 

44. Com relação as questões ambientais, a organização onde eu 

trabalho preocupa-se com a prevenção e a redução de materiais que 

são descartados pela indústria.    

1 2 3 4 5 

23. A organização onde eu trabalho oferece remuneração compatível 

com as minhas competências e cargo.  
1 2 3 4 5 

24. Os funcionários têm participações nos lucros ou resultados da 

organização.  
1 2 3 4 5 

25. A organização oferece oportunidades de melhoria de carreira 

dentro da organização.  
1 2 3 4 5 

26. Os planos de carreira oferecidos pela organização são conhecidos 

por todos os colaboradores. 
1 2 3 4 5 

Avaliação de 

desempenho  

27. Na organização onde eu trabalho, os critérios e os resultados da 

avaliação de desempenho são discutidos com os colaboradores.  
1 2 3 4 5 

28. Na organização onde eu trabalho, a avaliação de desempenho 

interfere nas decisões sobre promoções e aumento de salário. 
1 2 3 4 5 

29. Na organização onde eu trabalho, os critérios e os resultados da 

avaliação de desempenho são divulgados para os colaboradores.  
1 2 3 4 5 

30. As avaliações de desempenho são realizadas periodicamente na 

organização.    
1 2 3 4 5 
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45. A organização onde eu trabalho preocupa-se em utilizar em sua 

produção materiais que são renováveis, ou seja, que não geram 

impactos para o meio ambiental.  

1 2 3 4 5 

46. A organização onde eu trabalho possui práticas e políticas que 

visam evitar problemas ambientais futuros, como por exemplo a 

redução da emissão de gases poluentes, evitando riscos ambientais. 

1 2 3 4 5 

Fonte: Adaptado de Teixeira (2016).  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


