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RESUMO 

 

O cenário de mudanças verificado no mercado globalizado tem características que se referem 

às mudanças comportamentais dos consumidores mais voltados ao consumo consciente, o que 

exige das organizações adaptações coerentes e adequadas para se manterem no mercado, 

mudanças essas que influenciam a gestão de uma organização. Com base na corrente teórica 

das estratégias como prática social para analisar as políticas e práticas de gestão de pessoas nos 

pilares ambiental, social e econômico é que se objetivou estudar o processo de alinhamento 

estratégico sustentável. Diante dessas necessidades, a presente dissertação visou responder à 

pergunta: Como se dá o alinhamento estratégico sustentável entre o modelo de gestão de 

pessoas e a sustentabilidade organizacional nas Indústrias de Papel e Celulose? Esse 

questionamento também é apresentado como objetivo central da pesquisa e para isso foi 

necessário seguir uma metodologia apropriada optando-se, nesse caso, por uma pesquisa 

essencialmente qualitativa, com estudo de casos múltiplos em profundidade; a coleta de dados 

deu-se por meio de entrevistas e observação assistemática com análise do conteúdo. A 

investigação ocorreu em duas empresas do ramo de indústria de papel e celulose reconhecidas 

no mercado nacional situadas na região sul do Brasil, a saber Amazonas CIA de Papel e 

Celulose (empresa com nome fictício para a preservação da identidade da empresa) e Santa 

Maria CIA de Papel e Celulose. Os principais resultados encontrados e interpretados sob a luz 

da teoria estratégia como prática social, a qual ajudou na compreensão desse processo de 

alinhamento, demonstraram que os atores envolvidos englobam fatores como novas tecnologias 

e programas para manter a competitividade, assim como a motivação pela necessidade de 

manter as certificações que garantem cumprir a legislação e mostrar ao mercado que são 

preocupadas com o desenvolvimento sustentável. Sendo assim, as estratégias traçadas em 

ambas as empresas, por meio do alinhamento estratégico sustentável na gestão de pessoas que 

colaboram com a implementação da sustentabilidade são: Recrutamento e Seleção; 

Aprendizado, Treinamento e Desenvolvimento; Avaliação de Performance e Competências; 

Comunicação e Endomarketing; Qualidade de Vida, Segurança, Saúde e Ergonomia; 

Consultoria Interna e Externa e Relações e Direito do Trabalho. Por fim, compreendeu-se com 

os resultados encontrados que o escopo do alinhamento estratégico sustentável acontece pela 

influência do modelo de gestão de pessoas seguido pelos gestores estratégicos e direcionados 

pelos gestores táticos para a implementação da sustentabilidade. Sendo assim, essa pesquisa 

vem colaborar com futuros estudos, tanto no campo teórico quanto na prática profissional, no 

tema do alinhamento estratégico sustentável.  

  

Palavras-Chave: Alinhamento Estratégico Sustentável. Gestão Estratégia de Pessoas. Triple 

Bottom Line. Santa Maria. 
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ABSTRACT 

 

 

The scenario of changes observed in the global marketplace has characteristics that reflect the 

behavioral changes of consumers more oriented to conscious consumption, which demands 

coherent and suitable adaptations of the organizations to stay in the market; these changes 

influence the management of an organization. Based on the current theory of strategies and 

social practice to analyze the policies and practices of management in the environmental, social 

and economic fields, this study the process of sustainable strategic alignment. In view of these 

needs, the present dissertation aims to answer the question: What is the sustainable strategic 

alignment between the people management model and the organizational sustainability in the 

Pulp and Paper Industries? This question is also presented as a central objective of research, 

and for this it was necessary to follow an appropriate methodology, choosing, in this case, an 

essentially qualitative research, with multiple case studies in depth; the data collection took 

place through interviews and systematic observation with analysis of the content. The 

investigation took place in two companies in the paper and cellulose industry, recognized in the 

national market and located in the south of Brazil, namely: Amazonas CIA de Papel e Celulose 

(a company with a fictional name for the preservation of the company's identity), companies 

and Santa Maria CIA de Papel e Celulose. The main results found and interpreted under the 

light of strategic theory as social practice, which helped in the understanding of this alignment 

process, have demonstrated that the actors involved include factors such as new technologies 

and programs to maintain competitiveness, as well as motivation for the need to maintain the 

certifications that ensure compliance with legislation and show the market that they are 

concerned with sustainable development. Therefore, the strategies established in both 

companies, through sustainable strategic alignment in the management of people who 

collaborate with the implementation of sustainability are: Recruitment and Selection; Learning, 

Training and Development; Performance and Competence Evaluation; Communication and 

Internal Marketing; Quality of Life, Safety, Health and Ergonomics; Internal and External 

Consultancy and Labor Relations and Law. Finally, the results found that the scope of 

sustainable strategic alignment is due to the influence of the people management model 

followed by the strategic managers and directed by the tactical managers to the implementation 

of sustainability. Thus, this research collaborates with future studies, both in the theoretical 

field and in the professional practice, in the theme of sustainable strategic alignment. 

 

Key words: Strategic Alignment. Management of People Strategy. Triple Bottom Line. Santa 

Maria. 
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RESUMEN 

 

El escenario de cambios en el mercado globalizado tiene características que se refieren a los 

cambios conductuales de los consumidores más orientados al consumo consciente, lo que exige 

de las organizaciones adaptaciones coherentes y adecuadas para mantenerse en el mercado, 

cambios que influyen en la gestión de una organización. Con base en la corriente teórica de las 

estrategias como práctica social para analizar las políticas y prácticas de gestión de personas en 

los pilares ambiental, social y económico es que se objetivó estudiar el proceso de alineamiento 

estratégico sustentable. En el marco de estas necesidades, la presente disertación pretendió 

responder a la pregunta: ¿Cómo se da la alineación estratégica sostenible entre el modelo de 

gestión de personas y la sostenibilidad organizacional en las Industrias de Papel y Celulosa? 

Este cuestionamiento también se presenta como objetivo central de la investigación y para ello 

fue necesario seguir una metodología apropiada optando, en ese caso, por una investigación 

esencialmente cualitativa, con estudio de casos múltiples en profundidad; la recolección de 

datos se dio a través de entrevistas y observación asistemática con análisis del contenido. La 

investigación ocurrió en dos empresas del sector de papel y celulosa reconocidas en el mercado 

nacional situadas, a saber: Amazonas CIA Brasileña de Papel (una empresa con un nombre 

ficticio para la preservación de la identidad de la empresa) y Santa María CIA de Papel y 

Celulosa. Los principales resultados encontrados e interpretados bajo la luz de la teoría de la 

estrategia como práctica social, que ayudó en la comprensión de este proceso de alineación, 

demostraron que los actores involucrados engloban factores como nuevas tecnologías y 

programas para mantener la competitividad, así como la motivación por la necesidad de 

mantener las certificaciones que garantizan cumplir la legislación y mostrar al mercado que 

están preocupadas por el desarrollo sostenible. Siendo así, las estrategias trazadas en ambas 

empresas, por medio de la alineación estratégica sustentable en la gestión de personas que 

colaboran con la implementación de la sustentabilidad son: Reclutamiento y Selección; 

Aprendizaje, Entrenamiento y Desarrollo; Evaluación de desempeño y competencias; 

Comunicación y Endomarketing; Calidad de Vida, Seguridad, Salud y Ergonomía; Consultoría 

Interna y Externa y Relaciones y Derecho del Trabajo. Por último, se comprendió con los 

resultados encontrados que el alcance de la alineación estratégica sostenible ocurre por la 

influencia del modelo de gestión de personas seguido por los gestores estratégicos y dirigidos 

por los gestores tácticos para la implementación de la sustentabilidad. Siendo así, esa 

investigación viene a colaborar con futuros estudios, tanto en el campo teórico y en la práctica 

profesional, en el tema de la alineación estratégica sostenible. 

Palabras clave: Alineamiento Estratégico Sostenible. Modelos de Gestión de Personas. 

Sustentabilidad Organizacional. Industria de Papel y celulosa. Santa Maria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO DA PESQUISA  

 

O alinhamento entre o modelo de gestão de pessoas e a sustentabilidade organizacional 

é um tema de pesquisa importante e desafiador, visto que nos últimos vinte anos estas 

abordagens aumentaram substancialmente, analisando-se modelos, propondo temáticas e 

criando-se estratégias. Segundo os autores Galleli e Hourneaux (2019), Gonçalves, Stefano e 

Baccaro, (2017) e Pires, (2011), há um crescente número de pesquisas em comportamento e 

competências humanas, porém, especificamente com os temas, alinhamento estratégico 

Sustentável, principalmente quando se alinha o modelo de gestão de pessoas, com estratégias 

organizacionais, responsabilidade social, responsabilidade corporativa, sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável, ainda há defasagem na academia.  

Segundo Macke e Genari (2019), é fato que poucas organizações relacionam os fatores 

do capital humano e da cultura organizacional como fatores determinantes para o sucesso 

institucional, ou ainda a participação atuante da gestão de pessoas como fonte de rentabilidade 

organizacional de maneira sustentável, por meio do comportamento de seus integrantes. No 

entanto, a função da gestão de pessoas depara-se com grande ensejo: o de fomentar 

oportunidades para o alinhamento estratégico sustentável entre modelos de gestão de pessoas e 

a sustentabilidade. 

Uma gestão eficaz depende do envolvimento dos funcionários e dos modelos de gestão 

de pessoas, os quais podem desenvolver a mentalidade orientada para a sustentabilidade; esse 

escopo de processo pode representar a legitimidade corporativa e a convergência no processo 

de gestão de pessoas com ações que foquem além do desempenho econômico, mas também o 

social e o ambiental, devendo estar inseridas no planejamento estratégico das organizações 

(MACKE; GENARI, 2019). 

Galleli e Hourneaux (2019) e Miyahira (2016), acreditam que as empresas devem 

identificar competências para a sustentabilidade nos indivíduos que compõem a organização 

assim como a grande importancia de divulga-las como meritrocacia ou seja reconhecimento por 

mérito, dentro e fora da organização; competências essas que colaboram com o 

desenvolvimento organizacional e com o desempenho individual sustentável.  

A Sustentabilidade Organizacional em uma instituição, segundo Gonçalves, Stefano e 

Baccaro (2017), está inserida na questão de soluções ao desenvolvimento organizacional, com 
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ações de sustentabilidade em seus três pilares, a saber, social, ambiental e econômico, por meio 

de suas lideranças.  

Diante desse contexto surgiu a questão inquietante da pesquisa, com os temas que 

envolvem o alinhamento estratégico sustentável organizacional sob a ótica da teoria da 

estratégia como prática social: Como se dá o alinhamento estratégico sustentável entre o 

modelo de gestão de pessoas e a sustentabilidade organizacional nas Indústrias de Papel e 

Celulose? 

Segundo Del Mouro e Stefano (2017), a Gestão Estratégica de Pessoas é uma das formas 

de auxiliar a organização a atingir os objetivos que foram traçados pelos gestores da 

organização, ou seja, alinhar as estratégias da organização com as competências para 

sustentabilidade, trazendo contribuições no objetivo das organizações.  

De acordo com as novas tendências, abordadas por Sroufe, Liebowitz e 

Sivasubramaniam (2010), a gestão de pessoas pode auxiliar as políticas e práticas na vantagem 

competitiva real das organizações; nesse sentido, essas devem ser geridas por profissionais 

integrantes da organização. A contribuição inerente da gestão de pessoas vem, no entanto, por 

meio das práticas como recrutamento, contratação, treinamento e de políticas de cargos e 

salários, dentre outros, que podem ser inseridas na agenda da sustentabilidade.  

Visando responder a questão inicial da pesquisa, esta dissertação terá abordagem 

qualitativa e suporte da lente teórica estratégia como prática social, segundo Creswell e Custom 

(2017), os objetivos em um estudo qualitativo de modo geral devem ser construídos de maneira 

clara e coerente no início da estrutura do projeto, buscando responder por meio das lentes 

teóricas interpretativas a indagação preliminar, apresentando este como objetivo central da 

pesquisa auxiliado pelos objetivos específicos, assim como a motivação e justificativa  dos 

temas proposto para o estudo no campo teórico e prático, o que será melhor abordado nos 

tópicos a seguir. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Ao considerar a relevância do estudo de alinhamento estratégico organizacional nas 

indústrias de papel e celulose, investigam-se os pressupostos que guiam o modelo de gestão de 

pessoas para gerir a gestão de sustentabilidade organizacional; diante disso, o objetivo geral 

dessa pesquisa é: Compreender o alinhamento estratégico sustentável  entre o modelo de 

gestão de pessoas e a sustentabilidade organizacional nas Indústrias de Papel e Celulose, 
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na perspectiva da teoria estratégia como prática social. Sendo que para colaborar a responder à 

questão que norteou a pesquisas é necessário estabelecer os objetivos específicos, item a seguir.  

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Identificar qual modelo de gestão de pessoas é praticado pelas indústrias, na visão dos 

funcionários táticos e estratégicos; 

b) Verificar quais políticas e práticas da gestão de pessoas são voltadas para a sustentabilidade 

organizacional; 

c) Apontar os facilitadores e inibidores do processo de alinhamento entre o Modelo de gestão 

de pessoas e a Sustentabilidade Organizacional.  

d) Descrever as estratégias utilizadas para a implementação da sustentabilidade organizacional 

existentes nas organizações; 

 

1.4 JUSTIFICATIVA PRÁTICA E TEÓRICA 

 

A pesquisa se justifica do ponto de vista teórico com a análise sistemática da literatura, 

das publicações realizadas dos últimos 10 anos nas bases de dados Academic.edu.; BDTD; 

Capes; Dash Harvard; Google Academic; Research Gate e Spell. A escolha dessas bases de 

dados é justificável pela abrangência de publicações científicas especializadas, nacional e 

internacionalmente.  

Mediante a análise sistemática da literatura, realizada de janeiro a abril de 2018, 

constatou-se poucas evidências de pesquisas com a temática escolhida para essa dissertação, 

qual seja o alinhamento estratégico sustentável dos modelos de gestão de pessoas e a 

sustentabilidade organizacional. Nesse sentido, é de suma importância teórica o estudo de 

alinhamento estratégico das temáticas, o que vem contribuir para diminuir a lacuna existente e 

mostrar novos insights para os estudos organizacionais voltados para a construção de um 

arcabouço teórico do alinhamento estratégico sustentável. 

Em termos práticos, as organizações enfrentam desafios; como exemplo está a 

necessidade de alinhar a área de gestão de pessoas com as estratégias das organizações, 

adaptações e novas políticas e práticas em gestão de pessoas; essas reestruturações, são, muitas 

vezes, fundamentais para subsidiar os desafios futuros; por isso a necessidade de novas 

tendências para uma gestão coerente e qualificada.  
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Desse modo, novas vertentes são abordadas por Fischer (2002) e Sroufe, Liebowitz e 

Sivasubramaniam (2010), com práticas sustentáveis no sistema de gestão de Recursos 

Humanos, as quais poderão aproximar a vantagem competitiva real das organizações. Essas 

tendências devem ser geridas por profissionais de recursos humanos capacitados, 

principalmente as que tangem as práticas de recrutamento, contratação, treinamento, 

remuneração, gestão do conhecimento e desenvolvimentos. 

Diante disso, as práticas de gestão de pessoas podem ser incluídas na agenda para a 

implementação das iniciativas de sustentabilidade organizacional. Corroborando com essas 

premissas, Harmon, Fairfield e Wirtenberg (2010) afirmam que há fortes evidências de que as 

organizações comprometidas econômica, social e ambientalmente têm maior ganho no mercado 

competitivo, principalmente as de grande porte; no entanto, são poucas as pesquisas que 

exploram as políticas e práticas dos executivos de recursos humanos e o gerenciamento dessas 

mudanças, assim como os desafios para o desenvolvimento e execução das estratégias voltadas 

para a sustentabilidade organizacional. 

Cabe salientar que a mestranda faz parte do grupo de pesquisas em Gestão de Pessoas  

e Organização e que essa dissertação é parte integrante da pesquisa do Programa Institucional 

de Pesquisa Básica e Aplicada Edital nº 001/2016 – CPBA/PROPESP, na área de conhecimento 

de Ciências Sociais Aplicada, Administração, Recursos Humanos e Sustentabilidade, sob o 

Título: Gestão estratégica de pessoas e a sustentabilidade organizacional nas indústrias do 

Paraná, liderado pelos professores doutor Silvio Roberto Stéfano e professora doutora Sandra 

Mara de Andrade. 

No projeto acima citado, participam além dos dois coordenadores, três professores do 

departamento de Administração, um aluno de Iniciação Científica e duas alunas do Mestrado 

Profissional em Administração. O projeto conta com o subsídio financeiro da Fundação 

Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

Ressaltamos que a dissertação está em alinhamento com a linha de pesquisa em 

estratégia fazendo parte do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Administração, na 

linha de Estratégia do Mestrado Profissional em Administração da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste (UNICENTRO). Para atender ao objetivo proposto para a dissertação, a pesquisa 

será estruturada de acordo com o modelo orientador do estudo Figura 1. 

https://www3.unicentro.br/ppgadm/grupos-de-pesquisa/Link:%20http:/dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8815182664205455
https://www3.unicentro.br/ppgadm/grupos-de-pesquisa/Link:%20http:/dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8815182664205455
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Figura 1 - Modelo Orientador do Estudo 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

1ª parte - Introdução

•Tema: Alinhamento Estratégico Sustentável.

•Objetivo: Compreender o alinhamento estratégico sustentável entre o modelo de gestão de pessoas e a 
sustentabilidade organizacional nas Indústrias de Papel e Celulose.

•Objetivos específicos:

•a) Identificar qual modelo de gestão de pessoas é praticado pelas indústrias, na visão dos funcionários 
táticos e estratégicos;

•b) Verificar quais políticas e práticas da gestão de pessoas são voltadas para a sustentabilidade 
organizacional;

•c) Apontar os facilitadores e inibidores do processo de alinhamento entre a Gestão de pessoas e a 
Sustentabilidade;

•d) Descrever as estratégias usadas para a formulação das políticas e práticas de gestão pessoas que 
nortearam a implementação da sustentabilidade organizacional existentes nas organizações.

•Justificativa: A visualização de um gap de literatura, e a contribuição para o avanço da teoria e da prática 
em Gestão de Pessoas aliadas à Sustentabilidade Organizacional.

2ª Parte Referencial Teórico

•A Relação da Teoria Estratégica como Prática Social com o Alinhamento Estratégico; 

•Modelos de Gestão de Pessoas;

•Gestão da Sustentabilidade Organizacional;

•Alinhamento Estratégico;

•Conjunto de Políticas e Práticas na Gestão de Pessoas Alinhadas à Sustentabilidade Organizacional;

•Análise das Publicações Recentes.

3ª Parte Metodologia da Pesquisa

•Aspectos gerais;

•Modelo teórico e categorias de análise;

•Definição da unidade de análise;

• Instrumento de pesquisa e coleta de dados;

•Técnicas da análise dos dados.

4ª Parte Apresentação e Análise dos Dados

•Caso Amazonas Cia de Papel e Celulose;

•O histórico e a evolução da empresa Amazonas;

•Modelo de gestão de pessoas na empresa Amazonas;

•Políticas e práticas da gestão de pessoas voltadas para a sustentabilidade organizacional;

•Os facilitadores e inibidores do processo de alinhamento entre a gestão de pessoas e a sustentabilidade;

•As estratégias para a formulação das políticas e práticas de gestão pessoas que norteiam, a implementação 
da sustentabilidade organizacional;

•Caso Santa Maria Cia de Papel e Celulose

•O histórico e a evolução da empresa Santa Maria;

•Modelo de gestão de pessoas na empresa Santa Maria; 

•Políticas e práticas da gestão de pessoas voltadas para a sustentabilidade organizacional;

•Os facilitadores e inibidores do processo de alinhamento entre a gestão de pessoas e a sustentabilidade;

•As estratégias para a formulação das políticas e práticas de gestão pessoas que norteiam a implementação 
da sustentabilidade organizacional.

5ª Parte Consideração Finais

•Conclusão;

•Contribuições do Estudo; 

•Limitações da Pesquisa.
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A figura 1 descreve o contexto da pesquisa como ponto inicial para esse alinhamento 

entre o modelo de gestão de pessoas e as políticas e práticas de gestão de pessoas que visão a 

implementação da sustentabilidade organizacional além dos objetivos geral e específicos e a 

justificativa. No Capítulo 2, buscou-se com o referencial teórico a fundamentação a partir da 

reflexão dos principais autores que abordam os seguintes temas:  Relação da Teoria Estratégia 

como Prática Social, Modelos de Gestão de Pessoas, Gestão da Sustentabilidade 

Organizacional, Alinhamento Estratégico,  Conjunto de Políticas e Práticas da Gestão de 

Pessoas Alinhadas à Sustentabilidade Organizacional; buscando a interação entre as áreas de 

conhecimento foi realizada uma Análise das Publicações Recentes, uma vez que existe grande 

complementariedade entre os temas. 

No Capítulo 3 é apresentada a Metodologia da Pesquisa, que traz a postura ontológica, 

epistemologia, as estratégicas da pesquisa, o método de abordagem, os principais instrumentos 

de coleta de dados e as técnicas de análise dos mesmos. 

No Capítulo 4 serão expostas a Apresentação e a Análise dos Dados, com os elementos 

de estrutura, cenário no qual estão inseridas as empresas, o histórico e o perfil, o plano 

estratégico, o organograma, as projeções e perspectivas das empresas estudadas, assim como 

as análises estruturadas do alinhamento do modelo de gestão de pessoas e as políticas e práticas 

da gestão de pessoas que gerem e implementam a sustentabilidade organizacional. 

O Capítulo 5 traz as Considerações Finais resultantes das constatações obtidas por meio 

das entrevistas, da observação assistemática e da análise dos documentos públicos no website 

das empresas e documentos que foram disponibilizados pelas empresas. Ao final serão 

apontados os principais elementos contribuidores para pesquisas futuras na área do alinhamento 

estratégico, sendo também apresentados os principais desafios, limitações e restrições da 

pesquisa.  Finalmente, a estrutura da dissertação foi descrita partindo para a descrição das 

seções, mais detalhadamente.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção é apresentado o referencial teórico que subsidiará o desenvolvimento 

proposto para essa dissertação, com conceitos abordados dos principais de autores, 

pesquisadores e estudiosos que discutem os temas Modelos de Gestão de Pessoas e conjunto de 

Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas voltadas a gerir e implementar a Sustentabilidade 

Organizacional e que foram objetos da presente pesquisa. Este capítulo está estruturado 

conforme a Figura 2: 

 

Figura 2 - Estrutura do Referencial Teórico 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

A Figura 2 apresenta a composição do Referencial teórico sendo composto de seis 

tópicos que visam dar maior suporte à discussão, análise e conclusão desta pesquisa. São eles: 

A relação da Teoria Estratégia como Prática Social com o Alinhamento Estratégico 

Organizacional; Modelos de Gestão de Pessoas; Gestão da Sustentabilidade Organizacional; 

Alinhamento Estratégico Organizacional; Conjunto de Políticas e Práticas na Gestão de Pessoas 

Alinhadas à Sustentabilidade Organizacional e Análise das Publicações Recentes. 

 

2.1 A RELAÇÃO DA TEORIA ESTRATÉGIA COMO PRÁTICA SOCIAL COM O 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL 

 

Foi na década de 1990 que a Teoria Estratégia como Prática Social ganhou força na 

literatura, entre pesquisadores, acadêmicos e gestores; no entanto, é necessário elucidar o que é 

estratégia como prática. Um dos primeiros trabalhos a emergir nessa área foi o de Mintzberg 

(2006), que estudou o comportamento das rotinas de cinco gerentes da alta administração, 

descrevendo como eles estavam inseridos nesse planejamento e como o praticavam. Pode-se 

considerar, então, que a estratégia como prática tem sua origem no processo investigativo, para 

2ª Parte Referencial Teórico

• A Relação da Teoria Estratégica como Prática Social com o Alinhamento Estratégico; 

• Modelos de Gestão de Pessoas;

• Gestão da Sustentabilidade Organizacional;

• Alinhamento Estratégico;

• Conjunto de Políticas e Práticas na Gestão de Pessoas Alinhadas à Sustentabilidade Organizacional;

• Análise das Publicações Recentes.
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descrever como a alta e média administração planejam e participam das estratégias traçadas 

para a organização (ROULEAU, 2013). 

Nessa abordagem, as ideias da estratégia iriam além de apenas sugerir; estariam em uma 

visão mais ampla. Segundo Pettigrew (1977), fazer estratégia é entendido como um evento que 

engloba o formular das estratégias, os valores e as ações que elas desenvolvem. Da mesma 

forma, as ideias de Mintzberg e Waters (1985) exemplificam como é o dia a dia das 

organizações, tendo como as estratégias emergentes ou cotidianas advindas das estratégias 

deliberadas, as quais foram planejadas pelos especialistas ou estrategistas da alta direção, sendo 

assim consideradas como estratégias como prática social (PETTIGREW; TROPP, 2006). 

A estratégia como prática social trata de ir além dos conhecimentos formais, ou ações 

do cotidiano nas organizações, esse paradigma vai para a abordagem de como são traçadas as 

estratégias, como estas são abordadas e como os agentes interagem nelas (DIAS; ROSSETTO; 

MARINHO, 2017).  

Outras pesquisas, como as em comunicação, mesmo que não expressando tão 

claramente as ideias sobre as noções de estratégia gerencial, descritas por Taylor e Van Every 

(2000); Taylor, Cooren, Giroux e Robichaud (1996); Fairhurst e Putnam (2004) e Robichaud, 

Giroux e Taylor (2004), demonstram a continuidade das ações estratégicas ao longo do tempo. 

Esses autores, em particular, deixaram a entonação da palavra estratégia de forma mais ampla, 

oferecendo contribuições preciosas na divulgação da literatura sobre estratégia organizacional. 

Mais pontualmente, na vertente da estratégia como prática social, para autores como 

Whittington, (2010); Johnson, et al. (2007); Jarzabkowski et al. (2016) e Fenton e Langley 

(2011), essas estratégias vão além da formulação daquelas traçadas pelos estrategistas da alta 

direção; essas incluem os atores que podem interferir direta e indiretamente na organização, 

tendo características mais dinâmicas no planejar, fazer e executar estratégias  em um grupo 

mais homogêneo (WHITTINGTON, 2017).  

Nesse contexto, Bianchi e Albuquerque (2011) afirmam que o fazer estratégia ganhou 

novos valores: o social e o político, os quais podem remeter a uma abordagem além do processo 

incremental, com diversas ênfases das práticas sociais do cotidiano, por abranger a todos os 

atores da organização. A estratégia como prática social teve sua grande virada nos estudos 

organizacionais com os estudos dos elementos comportamentais rotinizado nas atividades do 

cotidiano nas organizações, o que trouxe uma nova visão para os estudos em estratégia, 

passando a ser compreendida como prática social (RESE; KUABARA; GUEDES VILLAR; 

MENDES FERREIRA, 2017). 
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Whittington (2010) contribui para o enfoque do potencial da teoria da estratégia como 

prática social, focada na dualidade da estrutura da estratégia que implica na análise da 

compreensão do campo, necessária na área da institucionalização das práticas e no campo de 

atuação onde é fortemente implícita no campo organizacional. 

Whittington (2017), Jarzabkowski e Spee (2009 e Vaara e Whittington (2012); 

descrevem que os processos na estratégia como prática social  acontece com maior 

profundidade,  por integrar as ações no discurso dos agentes das práticas; sendo que os 

“praticantes” são os atores que constroem as “práticas”  ao longo do tempo, transformando o 

fluxo das ações como “Práxis” rotinas vinculadas às normas para a manutenção da organização 

conforme apresentado na figura 3. 

 

Figura 3 - Um Modelo conceitual para analisar a Estratégia como Prática 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora, com base em Jarzabkowski e Spee (2009). 

 

A figura 3 demonstra o modelo das dimensões da práxis, práticas e praticantes: as práxis 

envolvem o fluxo das atividades realizadas na elaboração das estratégias da organização; as 

práticas racionais envolvem planejamento, orçamentos, previsões, discursivas, conhecimento e 

interações existentes, assim como reuniões, encontros de trabalho, aprendizados, dentre outras.  

Por sua vez, praticantes são os atores que elaboram e desenvolvem os processos 

estratégicos. Assim, a articulação das dimensões forma um fluxo contínuo ao processo da 

estratégia, que envolve o sujeito e sua conduta diante das práticas; esse envolvimento é 
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chamado de strategizing e deriva das três dimensões em diálogo constante, ou seja, o fazer 

estratégia como prática social (JARZABKOWSKI et al., 2016). 

É conveniente salientar que ao estabelecer a ligação entre a prática de estratégias com 

as práticas tradicionais nas ciências sociais, associadas com Bourdieu, Foucault e Giddens, essa 

relação com a forma virtual, inconsciente e reconhecível de fazer a prática, de acordo com os 

autores sociais, transforma-se em habilidades e interesses em fazer mudanças (GALLELI, 

HOURNEAUX JUNIOR, 2019).  

Tsoukas (2017) relaciona as práticas, práxis e praticantes, como a natureza das ações 

formuladas com moral, onde o exercício das práxis são as ações que se revelam em uma 

concepção do bem da vida, como os bens internos e os padrões de existência da prática 

implícita, às práticas que designa nova compreensão aos praticantes, isto é, agentes qualificados 

e que habituados, estabelecem seu caráter no modo de realizar as ações, descrevendo assim a 

estratégia com foco na ética.  

Em contribuição, Maritz e Du Toit (2018) ressaltam que a estratégia como prática é uma 

abordagem emergente, principalmente depois de entrar com novos insights nas linhas de 

pesquisas de acadêmicos e profissionais; esse espaço atualmente se foca na construção das 

estratégias formuladas e colocadas em práticas do cotidiano. 

Egels-Zandén e Rosén (2015) estabelecem uma visão que permite aos profissionais de 

gestão de alto nível influenciar a formulação das estratégias, relacionadas com as estratégias no 

desempenho dos resultados e estão diretamente inseridos nos objetivos da organização. Nesse 

sentido, os autores estabeleceram uma relação mais ampla em seus estudos, associando o 

potencial das práticas de estratégia direcionada a escalões menos elevados para que se molde à 

estratégia em vários níveis organizacionais. 

Estudos como os de Gond, Leca e Cloutier (2015) consideram os diretores, gestores ou 

gerentes de organizações, que se tornam pontos chaves para os estudados, pois são eles que 

determinam o curso das ações; eles têm o poder de determinar uma agenda para a organização 

voltada à sustentabilidade. Esses insights avançaram no campo de estudos da estratégia como 

prática social nas últimas décadas, mobilizando a economia para o valor estrutural; essa 

abordagem justifica a manutenção da responsabilidade social e a sustentabilidade corporativa. 

No entanto, em consonância com a virada da estratégia como prática nos estudos 

organizacionais, que trazem à tona a possibilidade de estudar os elementos que representam 

comportamentos rotinizado e que sustentam as atividades ordinárias cotidianas nas 

organizações, a estratégia passa a ser compreendida como uma prática social ou strategizing. 
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A relação entre a gestão estratégica e a sustentabilidade ocorre no sentido de identificar 

as políticas e práticas de gestão de pessoas e os desafios internos, que se configuram nas 

principais barreiras que podem desalinhar a sustentabilidade com as estratégias da organização; 

para que isso seja amenizado, são necessárias ações que visem conscientizar a todos na 

organização sobre a importância da sustentabilidade organizacional. Esse todo na organização 

inicia no modelo de gestão de pessoas e em como ele é gerido (EGELS-ZANDÉN; ROSÉN, 

2015), o que se constitui no teor do próximo tópico. 

 

2.2 MODELOS DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

Os Modelos de Gestão de Pessoas ou de Recursos Humanos provêm das mudanças e 

das transformações que as organizações e as teorias administrativas passaram ao longo dos 

anos, as quais influenciaram o contexto político e socioeconômico das organizações. Desse 

modo, a evolução das teorias administrativas contribuíra significativamente para que os 

Recursos Humanos fossem inseridos na postura estratégica das organizações, por meio das 

ações das pessoas que integram a organização.  

No entanto, é necessário descrever brevemente o que é Modelo de Gestão. O grande 

precursor do modelo de gestão foi Taylor que por volta dos anos de 1895, realizou uma 

revolução do século XX com o modelo de gestão científica, introduzindo a formulação de 

padrões e disciplina no gerenciamento de projetos, com a racionalização do trabalho no âmbito 

operacional. Desse momento em diante iniciou-se uma nova era nos modelos de gestão 

tradicionais, tendo continuidade com Henry Fayol, em 1946, com seu principal trabalho 

traduzido do alemão para o inglês: Administração Industrial Geral (RATNAYAKE, 2009).  

Uddin e Hossain (2015, p.581, tradução nossa) descrevem que os “modelos de gestão 

passaram pelas abordagens tradicional, científica e a moderna, uma revolução de metodologia 

e princípios até o modelo atual, o modelo de gestão estratégico”. No entanto, os modelos de 

gestão de pessoas, que envolvem o gerir as pessoas na organização, são relevantes em sua 

concepção para a orientação do modelo de gestão do negócio da organização. São esses 

modelos de gestão de pessoas, provenientes da cultura e da filosofia organizacional, os 

formados pelos fundadores e proprietários, ao qual no decorrer dessa dissertação trataremos 

como fundadores, que trazem a própria identidade para a organização (FISCHER,1998). 

Andrade (2010) reafirma a perspectiva de Fischer (1998), descrevendo a evolução das 

teorias organizacionais como recorrentes das Teorias de Ciências Sociais assim com os modelos 
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de gestão de negócios, principalmente dos modelos americano, na melhoria constante das ações 

dos indivíduos para atingir o desempenho organizacional.  

Segundo Fischer (2002), o modelo de gestão de pessoas está relacionado com o 

gerenciar e orientar a organização com diferentes comportamentos humanos no local de 

trabalho, no entanto, o mesmo precisa estar estruturado com políticas, princípios, estratégias e 

práticas de gestão muito bem definidas, para que possa existir a interação entre organização e 

as pessoas que executam os elementos determinantes dos modelos de gestão de negócio. 

Ainda segundo o autor, os modelos de gestão de pessoas podem ser considerados como 

a busca pela excelência organizacional, por intermédio das rotinas que a organização almeja 

alcançar; como exemplo citam-se lucratividade, competitividade e rentabilidade da 

organização. Ressalta-se que os modelos de gestão de pessoas podem variar conforme a 

organização e seu contexto socioeconômico. 

Os modelos de gestão de pessoas podem ser também definidos como a maneira de gerir 

o negócio, com modelos pré-existentes, os quais podem ser modificados conforme a 

necessidade de cada organização, referindo-se, portanto, às atividades ou tarefas das pessoas, 

com a devida aplicação dos procedimentos cabíveis, com tecnologia necessária e condizente 

para cada atividade, com regras e normas estruturadas (FERREIRA, 2015). 

Cabe salientar que não existe modelo de gestão de pessoas pré-fixado para todas as 

organizações; um modelo pode ser eficaz para um tipo de organização e não ser adequado para 

outra, pois a estrutura de cada organização é única, de acordo com sua visão, missão e objetivos, 

traçados com o auxílio de  seus líderes, podendo ser esses os fundadores da organização, os 

quais trazem, intrinsecamente enraizados, sua cultura e seus valores (FISCHER, 1998). 

Badawy (1988), Araújo (2006), França (2015), Orlickas (2012), Trompenaars e 

Coebergh (2014), Leite e Albuquerque (2009), Marras (2017), Marras e Tose (2013), Vosburgh 

(2007) e Wood JR, Tonelli e Cooke, (2010; 2012) descrevem o pensamento da evolução dos 

últimos 150 anos das teorias da administração e as tendências que foram importantes no mundo 

corporativo, os diferentes modelos de gestão de negócios e como as organizações eram geridas 

pelo modelo de gestão de pessoas. O quadro1 demonstra as principais características dos 

modelos de gestão de pessoas e as possíveis épocas. 
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Quadro 1 - Modelo de Gestão de Pessoas e suas Características 

(continuação) 
Modelo de Gestão de 

Pessoas/Forma de 

Gerenciamento 

Condições 

socioeconômicas 
Principais Precursores 

Escolas e Teorias/Modelo 

de Gestão Organizacional 

Modelo de Gestão de 

Pessoas como Relações 

Industriais. 

Os grandes Gênios 

empresariais; 

John Davison 

Rockefeller; 

J.P. Morgan; 

1850 a 1940 - (Século 

XVIII). 

Engenheiro. Modelo voltado a 

"produção industrial"; 

Andrew Carnegie; 

Henry Ford; 

Início das Escolas de 

Negócios; 

Chefe de Indústria. Não existia RH; Meyer Guggenheim; Gestão Industrial. 

  Modelo de produção em 

massa. 

Afred Sloan.   

Modelo de Gestão 

como Departamento 

de Pessoal. 

Medição nos resultados 

por intermédio da "gestão 

científica"; 

Frederick Winslow 

Taylor. 

1900 a 1930 - (Século XIX). 

Teoria da administração 

Científica;  

Chefe de Pessoal. Direitos dos trabalhadores 

com processos 

formalizados; 

 
Escola Harvard Business;  

Teoria das Relações 

Humanas e Administração  

  Direitos dos trabalhadores 

com processos 

formalizados; 

 
Científica; 

Administração de Pessoal da 

Segunda Guerra Mundial; 
  Especialistas com maior 

eficiência; 

 
Fase Contábil. 

Gestão de Negócio. 

  Início de RH no Brasil. 
 

 

Modelo Gestão do 

Comportamento 

Humano. 

Reconhecendo o potencial 

humano; 

“relações humanas”. 

Elton George Mayo;  

Alfred D. Chandler; 

Kenneth Andrews 

1927 a 1932 –  

(Década de 1920). 

Gerente de Pessoal. 
 

Richmond; 

Igor Ansoff; 

Teoria de Recursos 

Humanos; 

    Michael Porter. Fase Legal. 

    
 

Gestão Administração 

Científica. 

Modelo de Gestão 

como Administração 

de Recursos Humanos. 

Iniciou da 

interdisciplinaridade; 

O conceito de 

Max Weber 1950 a 1965 –  

(Década de 1950). 

Teoria Estruturalista; 

Gerente Industrial gerenciamento de RH 

torna-se mais organizado; 

 
Fase Tecnicista. 

Gestão Administrativa. 

  Com a criação das áreas 

de administração. 

 

 

Modelo da 

Administração de 

Pessoas. 

Era administrativa ou 

sindicalista; 

Marco entre a relação 

Lyndall Urwick 1965 a 1970 – 

(Década de 1960);  

Administradores. capital e trabalho; 

Implantação dos 

 
Teoria de Sistemas; 

Fase da Administração. 

  sindicatos.  
 

Gestão Administrativa. 

Modelo Estratégico da 

Gestão de Pessoas. 

Introdução da ferramenta 

Balanced Scorecard; 

A estratégia já faz parte 

da organização, 

Elton George Mayo; 

Alfred D. Chandler; 

Kenneth Andrews 

Richmond; 

1960 a 1980 – 

(Década de 1970); 

Gestor de pessoas. "Arte da guerra"; 

"Polícia política". 

Igor Ansoff; 

Michael Porter. 

Teoria da Contingência. 

Gestão Estratégico. 
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(conclusão quadro 1) 
Modelo de Gestão de 

Pessoas/Forma de 

Gerenciamento 

Condições socioeconômicas 
Principais 

Precursores 

Escolas e Teorias/Modelo 

de Gestão Organizacional 

Modelo de Gestão de 

Pessoas Articulado 

por Competências. 

Os primeiros acordes do 5S 

da qualidade; 

Peter Drucker;  1980 a 1990 – 

(Década de 1980); 

Gestor de Talentos. Implementação das normas 

da Qualidade Total; 

William Edwards 

Deming. 

Teoria da Qualidade Total. 

Gestão da Qualidade. 

Modelo de Gestão de 

pessoas Sustentável. 

3Ps: People, Planet, Profit;  John Elkington; 

Ignacy Sachs; 

1990 a 2019 - Século XX. 

Gerente de DHO Desenvolvimento 

Sustentável e a 

Sustentabilidade. 

Andrew Savitz; 

Karl Weber; 

Luciano Munck 

Teoria da Sustentabilidade.] 

Gestão do Desenvolvimento 

Sustentável. 

Fonte: Elaborada pela autora, com base em Badawy (1988), Araújo (2006), França (2015), Orlickas (2012), 

Trompenaars e Coebergh (2014), Leite e Albuquerque (2009), Marras (2017), Marras e Tose (2013), Vosburgh 

(2007) e Wood JR, Tonelli e Cooke, (2010; 2012) (2007).  

 

O quadro1 apresenta algumas das principais contribuições dos autores sobre os Modelo 

de Gestão de Pessoas de acordo com a concepção de alguns autores, como Andrade e Boas 

(2009), Orlickas, (2012), Araújo (2006), Fischer (2002) e Albuquerque e Oliveira (2010). A 

partir dos modelos de gestão de pessoas, as organizações precisaram de mudanças no enfoque 

das pessoas que gerenciavam essa área, conforme a velocidade da evolução apresentada em 

cada período, os quais serão melhores apresentados no tópico a seguir. 

 

2.2.1 Modelo de Gestão de Pessoas como Relações Industriais 

 

Seguindo o enfoque dado por Trompenaars e Coebergh (2014),  o modelo de gestão de 

pessoas como relação industrial datado de 1850 a 1940, no século XIX, foi um dos primeiros 

modelos de gestão, tendo como modelo de gestão de pessoas o departamento de pessoal, onde 

os trabalhadores eram tratados como máquinas, considerados como custo e com produção em 

massa; seu principal pensador foi Frederick Winslow Taylor. As empresas estavam perdendo a 

credibilidade do Mercado, com isso houve a necessidade da busca de novos alicerces, surgindo 

a Escola Harvard fundada em 1928, iniciando uma nova tendência de formação profissional, 

primeiramente com Direito e Medicina, e a seguir com a Escola de Harvard Business, 

considerada a precursora, embasada na teoria da Administração Científica, seguindo o Modelo 

de Gestão de Negócios.  

Após Taylor (1856-1915) dar os primeiros sinais da eficiência na produção Henri Fayol 

(1841-1945) descreve as funções do administrador como sendo planejar, organizar, comandar, 

coordenar e controlar sua equipe de trabalho. No entanto, foi somente em 1920 que a relação 

entre organização e funcionários trouxe o papel do “chefe de pessoal”, colaborador que iria 
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controlar os conflitos e aumentar a produtividade e consequentemente, os lucros; essa foi uma 

evolução que passou por vários estágios como o behaviorismo, o comportamento humano, a 

liderança e a motivação até chegar ao gerente de pessoal, em meados de 1945, quando a 

administração deste departamento passou considerar a maximização dos resultados (MARRAS; 

TOSE, 2013). 

 

2.2.2 Modelo de Gestão como Departamento de Pessoal 

 

No período de 1900 a 1930, com a gestão científica, iniciavam-se os movimentos das 

escolas clássicas com Frederik W. Taylor, com enfoque da Administração Científica; foram 

nítidos os primeiros acordes do que atualmente chamamos de gestão de pessoas (ORLICKAS, 

2012). 

As grandes corporações nessa época consideravam as pessoas como custo,  fator de 

produção, um departamento extremamente burocrático onde se buscava a padronização dos 

artefatos para administrar as pessoas, ou seja os indivíduos eram só um fator operacional, com 

tarefas concretas onde se buscava o objetivo maior, o resultado financeiro, e de preferência, 

imediato (FISCHER, 2002). 

Segundo Ferreira (2015), o redesenho da administração também teve contribuições de 

Carl Barth, Henry Gantt e Henry Ford; por intermédio desses pensadores, os processos e a 

orientação para as tarefas voltavam-se para a eficiência, as pessoas eram treinadas para a 

execução das tarefas com perfeição, era o desenho direcionado ao chão da fábrica eficiente com 

a teoria predominante identificada nesse período, é a Teoria Científica.  

Vosburgh (2007) salienta que as necessidades de um novo modelo que contemplasse as 

necessidades dos trabalhadores e das organizações fazia-se necessário. O modelo de gestão de 

negócio ganhava força, com novos métodos e frentes de produção, formas de investimentos e 

entrada dos meios de transportes, o que representava a era do capitalismo, assim o modelo de 

gestão de pessoas, também se redesenha par o modelo comportamental (ORLICKAS, 2012). 

 

2.2.3 Modelo Gestão do Comportamento Humano  

 

A Gestão do Comportamento das Relações Humanas compreendeu, segundo Fischer 

(2002), um novo modelo na administração inicia, a preocupação com os procedimentos, os 
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processos e a eficiência em custos, são integrados com as relações humanas, a teoria avançou 

para a relação entre a administração e a psicologia com Mayo em 1949. 

Pequenos investimentos nos recursos humanos mudariam consideravelmente a 

rentabilidade da empresa, com maior controle do ambiente de trabalho; esse fenômeno levou o 

nome de Hawthorne em homenagem ao local onde os estudos foram realizados. Mesmo 

considerando que esses achados foram acidentais, os mesmos mudaram a visão de 

gerenciamento do departamento de “homens máquina”, para departamento de Recursos 

Humanos (DRUCKER, 2012). 

Nesse sentido, surgiram os primeiros indícios das leis trabalhistas, a descentralização de 

funções com tarefas simples de “qualificação instrumental primária”, com mão de obra, 

principalmente, de imigrantes europeus pós-guerra; era frequente ainda, a utilização de mão de 

obra feminina e de crianças em condições precárias, entendidas como subemprego (FRANÇA, 

2015, p. 9). 

Leite e Albuquerque (2011) descrevem que a evolução continuou com as teorias de 

Mcgregor (1957) e Barnard  e Andrews  (1968), dentre outros; com o poder das relações 

informais e o cuidado com os empregados a organização ganha campo, surgindo as leis e 

sindicatos; a legalização das leis trabalhistas adveio  da teoria burocrática, com regras e normas 

a serem cumpridas. Somente na década de 1950, no entanto, é que as leis tiveram maior êxito 

com a troca de denominação de Gerente de Pessoal para Gerente de Recursos Humanos:  é o 

início do modelo de gestão de pessoas como Administração de Recursos Humanos. 

A relação entre administração e as relações humanas não estava apropriada, existia a 

necessidade de se cuidar dos aspectos administrativos e das questões humanas em separado, 

surgindo assim o Departamento de Recursos Humanos, com seus gerentes e subáreas em nível 

tático e operacional, que coordenaria de maneira comprometida com maior produtividade, um 

ser pensante e de visão sistêmica do processo de construção do sucesso das organizações 

(TACHIZAWA, 2015). No entanto ainda havia a necessidade de administrar as pessoas 

contabilmente, modelo que surge na década de 1950, próximo tópico a ser descrito. 

 

2.2.4 Modelo de Gestão Pessoas como Administração de Recursos Humanos 

 

Este modelo teve início com a necessidade de contabilizar a gestão das pessoas, na 

década de 1950 a 1965, segundo Marras (2017) e Marras e Tose (2013), o surgimento desse 

modelo de gestão está ligado intimamente com a escola de relações humanas, passando a ter 
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um significado diferente no contexto organizacional, com as técnicas da administração de 

pessoal que eram utilizadas por multinacionais, com os primeiros acordes do que hoje temos 

em gestão de pessoas,  apenas que,  de maneira mais simples na questão da descrições de cargos, 

da pesquisa salarial e dos testes psicológicos, bem como na avaliação de desempenho, advinda 

das multinacionais recém instaladas no país.   

A evolução das teorias humanistas passa a ter um novo significado para o dirigente das 

pessoas, deixando de ser o chefe de pessoal para ser o gerente industrial; o poder das relações 

informais está de volta, não bastando apenas formalizar a parte contábil dos funcionários, nesse 

período as relações ficam mais estreitas entre o chão de fábrica e a gerência. A relação do 

trabalho aumenta com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) com a Decreto-lei n.º 5.452, 

em 1º de maio de 1943, sendo incluído na CLT itens como, segurança industrial e patrimonial, 

medicina, higiene, e o contencioso direito trabalhista (MARRAS, 2017).  

 

2.2.5 Modelo de Administração de Pessoas 

 

A partir de 1965 pode-se perceber a fase do modelo administrativo, cujas características 

estão no surgimento de movimentos sindicais. Para alguns autores como, Marras (2017) e 

Orlickas, (2012), as organizações começaram a ver melhor a questão entre a empresa e os 

sindicatos, além da necessidade de ampliar um pouco mais a questão do respeito no tratamento 

aos funcionários. 

 Em 1970 é que se refletem mais evidências a respeito das mudanças do modelo de 

gestão de pessoas, com  a função do gerente administrativo, ou ainda chamado de 

administrador; se torna agora uma forma de administrar as pessoas, visando aos objetivos da 

organização, sem deixar o indivíduo  de lado; a visão do bem-estar dos funcionários entra em 

cena nesse período (VOSBURGH, 2007). 

Segundo Cohen (2015), o modelo de administração de pessoas é considerado como um 

importante aliado para a administração manter a organização longe de problemas e funcionando 

de maneira correta. O papel desempenhado pelo administrador era a de parceiro da organização 

mantendo os subordinados na linha e a empresa longe dos tribunais, assim como a 

conformidade com as inúmeras leis trabalhistas vigentes no país. 
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2.2.6 Modelo Estratégico da Gestão de Pessoas 

 

De1960 a 1980 o planejamento estratégico conhecido como “artes da guerra" teve 

destaque na academia, mais centrado na escola de administração em estudos do tema das 

práticas estratégicas. A efetividade é introduzida em uma nova modelagem de sistema; a 

administração estratégica de pessoas, nesse momento, deveria busca um melhor relacionamento 

entre as políticas organizacionais e os fatores ambientais, com ruptura do modelo genérico 

buscando o molde da escola comportamental (FISCHER, 2002).  

Fischer afirma ainda que o alinhamento dos fatores internos e externos ao ambiente 

organizacional, insuficientes às soluções padronizadas, torna-se mais abrangente e com 

“diferenciação menos prescritível e genérico” (FISCHER, 2002, p. 24). 

Historicamente houve mudanças no foco da estratégia da teoria em escala e escopo, 

respeitando a estrutura do ambiente. Segundo Chandler, Ansoff e Andrew, a segunda visão 

destacada pelos autores são as visões de Porter e Mintzberg, que desenvolveram a ideia da 

estratégia do gerenciamento ou gestão, com a teoria da Contingência e o Modelo de Gestão 

Estratégica, a forma de gerenciamento Modelo Estratégico da Gestão de Pessoas nos períodos 

de 1960 a 1980 (FISCHER; ALBUQUERQUE, 2010).  

Segundo Albuquerque (2010), Fleury  e  Fischer  (2002) e Wood, Tonelli e Cooke 

(2012), o modelo de gestão estratégica de pessoas está mais voltado para a consistência da visão 

do futuro da empresa com o aprofundamento a longo prazo, envolvendo constante reflexões 

sobre os valores e a visão da empresa; em suma, na filosofia articulada com a estrutura, as 

estratégias e o envolvimento dos diversos sistemas da organização são pontos importantes 

mencionados pelos autores, é a vinculação das políticas de gestão de pessoas às estratégias 

organizacionais.  

No entanto, Galpin, Whittington e Bell (2015) e Gonçalves, Stefano e Baccaro (2017) 

complementam que é na gestão de pessoas que os colaboradores atuantes devem influenciar as 

normas estabelecidas nas estratégias organizacionais, sendo fundamental para a organização, 

uma vez que essas normas são incrustadas e disseminadas por meio de treinamentos, aportes de 

comunicação como endomarketing dentre outros ligados às práticas estratégicas da 

organização. 



35 
 

 
 

2.2.7 Modelo de Gestão de Pessoas Articulado por Competências 

 

Os anos 1980 se configuraram como a era do consumismo, com maior entrada de 

produtos made in Japan, apresentando, assim, produtos de alta qualidade, pela forma regrada 

de trabalho e alto padrão; essa febre durou cerca de 30 anos, até Ronald Reagan dar início à 

primeira restrição à importação: o momento era com foco no cliente, surgindo assim o 

profissional de relacionamentos, o “gerente de relacionamento”; a busca pela excelência, para 

saber o que o cliente queria era primordial (LEITE; ALBUQUERQUE, 2009). 

Trompenaars e Coebergh (2014) iniciaram o Modelo da Gestão da Qualidade com os 

principais estudiosos, Joseph M. Juran, Walter Shewhart, W. Edwards Deming, Armand V. 

Feigenbaum e Kaoru Ishikawa. A diversidade e a globalização dos anos de 1980 segundo 

Vosburgh (2007), as relações humanas e o conhecimento começaram a fazer parte das 

organizações, a economia ganha substancial ajuda com a fusão de empresas e aquisição de 

tecnologia internacional, com a entrada de empresas voltadas à prestação de serviços; a 

relevância estava na rápida mudança, com maior motivação e o acréscimo das teorias de 

relacionamento humanas.  

No Brasil as grandes obras civis tiveram início nesse período, além do aumento da 

urbanização nos grandes centros, com maior presença da mulher no mercado de trabalho e o 

fortalecimento dos sindicatos (ANDRADE, 2010). Com as mudanças radicais em todo o 

processo administrativo, reengenharia e reestruturação do setor de pessoas com a estratégia 

competitiva, teoria da Qualidade Total, foi necessário que os indivíduos tivessem capacidades 

diferenciadas para cumprir os requisitos necessários para o novo modelo (FISCHER, 2002). 

Nessa mesma linha de pensamento, Fleury e Fleury (2011) vêm alertar que os trabalhos 

associados apenas nas tarefas descritas nos manuais dos cargos não são suficientes; é necessário 

que sejam definidas também as competências requeridas para a execução da função, para que 

essas competências sejam reconhecidas no momento da contratação ou movimentação de 

pessoal na organização. 

Cohen (2014), em sua obra, descreve que Peter Drucker, considerado o pai da 

administração moderna por suas ideias e obras consagradas e capacidade intelectual, deu grande 

contribuição à formulação da teoria de administração por objetivos, defendendo a privatização 

dos órgãos públicos como forma de diminuir gastos. Também foi um dos grandes idealizadores 

da globalização em defesa do livre comércio entre as nações, assim como William Edwards 

Deming foi o guru da Gestão da Qualidade Total (CARVALHO; PALADINI, 2013). 
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2.2.7 Modelo de Gestão de Pessoas Sustentável 

 

A onda da sustentabilidade, mais conhecida como os pilares da sustentabilidade, 

perpetuada por Elkington (1999), defende que a discussão dos problemas ambientais avançou 

no conceito que assegura a proteção e manutenção do ecossistema pelos líderes do mercado 

mundial, iniciando os primeiros acordes do Modelo de Gestão de Pessoas Sustentável a partir 

de 1970. Os líderes em âmbito mundial se confrontaram com desafios de combinarem a 

necessidade de desenvolver o meio organizacional e ao mesmo tempo, dar continuidade no 

ciclo de vida na terra; esse novo desafio é também um novo legado a gerações futuras 

(ELKINGTON; ZEITZ, 2014). 

Elkington (2013) descreve que há uma dificuldade maior em harmonizar os pilares da 

sustentabilidade, ou seja, a harmonia entre o interesse das pessoas, do planeta e do lucro 

corporativo, havendo necessidade constante de inovar em termos de tecnologia, produção e, 

principalmente, em novos modelos de gestão, para que os recursos sejam usados de maneira 

coerente (MUNCK, 2015). 

No entanto, há grandes evidências demonstradas em estudos como de Galbreath (2010) 

e Galpin e Hebard (2015), que vêm apoiar a sustentabilidade quando essa faz parte da missão, 

visão, metas e dos objetivos estratégicos da organização; o alinhamento traz a maior promoção 

das práticas que guiaram a sustentabilidade organizacional. Savitz e Weber (2013) afirmam que 

quando uma empresa começa as mudanças estratégicas da organização é o momento que se 

recomenda a abordagem da sustentabilidade em todos os níveis, principalmente na gestão de 

pessoas, para que essa nova abordagem faça parte integrante das operações de rotina.  

Diante disso, é necessário que essas organizações almejem formas inovadoras de 

administrar a capacidades inovadoras de gestão dos profissionais, diante de um mundo 

globalizado e competitivo; a diferença da sobrevivência dessas organizações está no diferencial 

das pessoas em integração com a sustentabilidade organizacional, sendo o próximo item a ser 

melhor explanado.  

 

2.3 GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL 

 

Após pesquisa, foi possível verificar que a literatura recente se volta para um tema 

emergente, qual seja a sustentabilidade. Elkington e Zeitz (2014) e Elkjaer (2004), em seus 

estudos abordaram a necessidade de o tema meio ambiente estar presente na academia. Nessa 
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direção, Elkington (2013) apresenta ao meio científico o Triple Bottom Line - Tripé da 

Sustentabilidade, “planeta, pessoas e lucro”, um novo paradigma que envolve as discussões dos 

últimos anos, causada pela necessidade de modernidade a qualquer preço (ELKINGTON; 

ZEITZ, 2014 - tradução nossa). 

Elkington (1999) descreve como originou o termo "Triple Bottom Line" (TBL), que 

decolou com as tendências de crescimento; na década de 1990, a era da responsabilidade social 

corporativa e do desenvolvimento sustentável, tornou-se concreto. Deu-se início então ao 

termo, já mencionado como insight mundial em processos ambiental, segundo os autores do 

relatório de Brundtland de 1987, com a criação da agenda ambiental de sustentabilidade em 

1987, presidida pela então primeira ministra da Noruega Gro Harlem Brundtland. 

A abreviatura TBL - Triple Bottom Line, foi sugerida por McCartney, amigo de 

Elkington, em 1994, e começou a ser utilizada em um artigo na Califórnia; tempos depois o 

termo foi incluído em diversos livros e artigos, sendo usado com maior frequência por 

estudiosos nacionais e internacionais, quando se referem à sustentabilidade organizacional 

(ELKINGTON, 2013).  

Sendo assim, a sustentabilidade começou a ser aplicada com ênfase nos três aspectos, 

ambiental, social e econômico, devendo se correlacionar para dar equilíbrio aos aspectos que 

passam a ser chamados de Pilares da Sustentabilidade, compreendendo a equidade ambiental, 

social e econômica, considerado o ponto de equilíbrio do TBL, necessária para a manutenção 

do globo terrestre (MUNCK; DE SOUZA;  ZAGUI 2012). Os Pilares da Sustentabilidade, ainda 

chamados de TBL, são ilustrados na figura 4: 

Figura 4 - Os Pilares da Sustentabilidade – TBL 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 



38 
 

 
 

A figura 4 demonstra que a sustentabilidade necessita de equilíbrio nos elementos que 

a compõem: o pilar econômico deve compreender a equidade social e a ambiental, que servem 

como métricas para a manutenção do desenvolvimento sustentável, sendo considerado o ponto 

de equilíbrio do TBL, necessário para o globo terrestre (MUNCK; DE SOUZA; ZAGUI, 2012; 

PIRES, 2011). 

Igarashi et al. (2010) descrevem que há relevância no equilíbrio dos pilares da 

sustentabilidade para a sobrevivência das organizações, pois quando se fala em sustentabilidade 

não se pode falar somente em um vértice desse tripé, sendo necessária a integração das vértices 

para maior equilíbrio do ecossistema às necessidades do ser humano e à manutenção das 

organizações. Os autores Elkington e Zeitz (2014); Munck et al. (2014); Borim-de-Souza e 

Segatto (2015) afirmam que os três sistemas integram o processo de desenvolvimento da 

organização, construindo o desenvolvimento sustentável, o qual trará benefícios positivos ao 

resultado organizacional. 

No que diz respeito as práticas de gestão de pessoas voltadas para a sustentabilidade, 

Savitz e Weber (2013) e Parente e Fischer (2015), afirmam que a gestão de pessoas pode 

contribuir consideravelmente com a sustentabilidade, por meio das práticas e procedimentos 

que visem a sustentabilidade, Van Marrewijk e Werre (2003), apresentou  contribuições que 

auxiliaram nessa visão dos níveis de sustentabilidade organizacional que alinham as práticas 

contínuas na gestão de pessoas em termos de sustentabilidade, segundo os autores é possível 

afirmar que foi acrescentado um quarto P (práticas) aos pilares da sustentabilidade, sendo estes 

níveis a relação que reflete a motivação que a organização tem em implantar a sustentabilidade 

organizacional a gestão do negócio. 

Nesse sentido, os níveis demonstram o quão madura a sustentabilidade está na 

organização e que a sustentabilidade organizacional se torna mais eficiente quando integrada 

às estratégias da organização, sendo sua implementação da ação necessária e, ao longo do 

tempo, caracterizando-se como um processo desafiador para a gestão de pessoas na organização 

(GONÇALVES; STEFANO; BACCARO, 2017). Neste sentido os níveis de sustentabilidade 

que alinha as práticas contínuas na gestão de pessoas serão apresentados, conforme a figura 5. 
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Figura 5 - Níveis da Sustentabilidade Organizacional 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Van Marrewijk e Werre (2003), Gonçalves, Stefano e Baccaro (2017, 

p. 58) e Capellari, Stefano e Castro (2018, p. 47). 

A figura 5 apresenta os Níveis da sustentabilidade, segundo Gonçalves, Stefano e 

Baccaro (2017, p. 58) e Capellari, Stefano e Castro (2018, p. 47), os quais se basearam em Van 

Marrewijk e Werre (2003), para desenvolve-los. Pode-se observar que a partir da 

sustentabilidade organizacional consciente é que os três pilares da sustentabilidade agregam 

valor à organização de forma coerente equilibrada e legitimada. 

Neste contexto, dos níveis de sustentabilidade descrito pelos autores, é demonstrado que 

a sustentabilidade organizacional se torna mais eficiente quando integrada às estratégias da 

organização, sendo sua implementação, uma ação necessária, caracterizando-se a longo tempo, 

como um processo desafiador para a gestão de pessoas na organização (GONÇALVES; 

STEFANO; BACCARO, 2017).  

•Não existência de aspiração a sustentabilidade;

•As ações são iniciadas por pressão externa, como (legislações e exigência 
dos consumidores);

•Necessidade de monitoramento constante para o desenvolvimento de 
ações de sustentabilidade.

1º Nível 

Pré-sustentabilidade 
Organizacional

•Existência da sustentabilidade limitada a legislação exigida vigente;

•As ações podem ser por imposição de marketing, como comportamento 
ambientalmente correto;

•Responde a demanda das ações de caráter social diversos, exemplo: ações 
de caridade e voluntariado. 

2º Nível 
Sustentabilidade 

Organizacional em 
Conformidade com 

a Legislação

•As ações nos processos de tomada de decisão, visando a lucratividade e o 
desenvolvimento econômico da organização;

•Ações de marketing voltadas para a promoção da marca visando o lucro 
organizacional.

3º Nível 
Sustentabilidade 
Organizacional 

Oientada pelo Lucro 

•Há existência de equilíbrio entre os pilares da sustentabilidade 
econômico, social e ambiental;

•Sendo praticada ações que vão além da conformidade legal;

•Visa ações voltadas ao capital humana, a responsabilidade.

4º Nível 
Sustentabilidade 
Organizacional 

Consciente

•Busca as funcionalidades que valorizem a promoção das ações que 
evidenciam os três pilares da sustentabilidade;

•A colaboração e participação é dada por todos os stakeholders;

•Há o desenvolvimento de índices de desempenho organizacionais, que 
valorizem,  e evidenciam os três pilares da sustentabilidade;

•Visa com maior ênfase o pilar social, com o desenvolvimento de projetos 
voltados ao meio ambiente e ao desenvolvimento organizacional.

5º Nível 
Sustentabilidade 
Organizacional 

Sinérgica

•A integração dos pilares da sustentabilidade é embutida e integrada ao 
processo das estratégias de gestão;

•Visa contribuir para a qualidade de toda na cadeia produtiva;

•A responsabilidade e a ética são responsabilidade de todos na 
organização.  

6º Nível 
Sustentabilidade 
Organizacional 

Holística
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Dutra et al. (2012) afirmam que a gestão de pessoas é composta de políticas e práticas 

que conciliam os objetivos entre a organização e as pessoas, e que devem ser realizadas ao 

longo do tempo, sendo entendidas como os princípios e as diretrizes traçadas para a organização 

em comum acordo com as pessoas que a compõem, sendo estrategicamente planejadas. 

Pires e Fischer (2014) afirmam que a economia baseada no consumo e a constante 

relação do futuro social das organizações vêm traçando novos horizontes ao desenvolvimento 

sustentável, assim como o crescimento das discussões entre lucro, sociedade e meio ambiente 

estimulam grandes empresas a refletirem a questão das políticas e práticas de gestão de pessoas. 

Essas práticas em gestão de pessoas estão relacionadas com as principais competências dos 

indivíduos voltadas para a sustentabilidade, estrategicamente planejadas e legitimadas nas 

políticas e práticas de gestão de pessoas praticadas pelos atores sociais da organização 

(GALLELI; HOURNEAUX JUNIOR, 2019). Dessa forma, faz-se necessário a caracterização 

das políticas e práticas de Gestão Estratégica de Pessoas.  

 

2.4 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

 

O surgimento do alinhamento estratégico fundamentou-se na teoria contingencial 

estruturada nas décadas de 1960 e 1970, tendo continuidade com a teoria sistêmica; essas 

preciosas contribuições geraram novas e significantes perspectivas no campo da administração 

estratégia (SILVEIRA, 2014).  

O trabalho de Chandler (1962) pode ser considerado um dos precursores do tema 

alinhamento estratégico; para o autor as estratégias da organização dependem do ambiente onde 

ela está inserida, ou seja, deve haver um alinhamento entre as estratégias organizacionais de 

acordo com o ambiente de cada empresa, pois cada organização é diferente.  

Segundo Stefano e Alberton (2018), o alinhamento entre estratégia da organização e 

competências para sustentabilidade traz contribuições no objetivo das organizações, uma vez 

que é necessária a identificação das ações na missão, visão e objetivos da corporação, assim 

como nas suas competências individuais, para que se possa atingir as ações estratégicas para a 

sustentabilidade. Segundo Silveira (2014), o estudo realizado por Chandler na década de 1950 

identificou a associação em quatro grandes organizações norte-americanas, demonstrando que 

as organizações dependem da estratégia do negócio adotadas em alinhamento com a estrutura 

organizacional, pois esse é o principal determinante.  

A partir desse trabalho acerca do tema alinhamento estratégico vieram outros, como os 

de Venkatraman e Camillus (1984), que analisaram as diferentes variações de termologia 
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utilizadas em seis escolas de pensamentos para o alinhamento estratégico, denominado como 

“fit”. O ajustamento entre diversas correntes da ciência, sendo que no caso do “fit” do estudo 

acima citado, esse contrasta com a exploração da metateoria de adequação ao alinhamento da 

gestão estratégica e dos elementos de adequação do ambiente com os da organização para 

garantir o desempenho organizacional, emergindo as variáveis que podem ser gerenciados em 

curto prazo. 

Silva, Albuquerque e Costa, (2009, p. 161) destacam duas vertentes: a primeira é o 

alinhamento externo ou vertical, que se refere no ajuste (fit) “entre o modelo de pessoas e alguns 

fatores como a estratégia e os objetivos organizacionais”, visualizando os desafios do ambiente 

competitivo e as características sociais da organização.  

Na segunda vertente é destacado o alinhamento interno ou horizontal, o qual se refere à 

consistência interna da gestão de pessoas e o ajuste (fit), “com as estratégias, políticas e práticas 

de gestão estratégica de pessoas, e os diversos fatores associados às pessoas na organização, 

como a cultura organizacional” (SILVA, ALBUQUERQUE E COSTA, 2009, p. 161). 

Jacopin e Fontrodona (2009) apresentam o alinhamento externo como a formulação das 

estratégias com o ambiente e a atuação do mercado. No entanto, é definido por Mascarenhas 

(2009) como alinhamento externo ou vertical, que na gestão de pessoas é considerado como 

convergência entre os objetivos organizacionais e os desafios que o ambiente de competição 

proporciona ao nível do desenvolvimento, assim como a adequação sociocultural do ambiente 

no qual está inserido.  

Pode-se, contudo, ser verificada na produção de Mascarenhas (2009), Venkatraman 

(1989), Venkatraman e Camillus (1984) a referência entre os vários níveis da organização, os 

quais visam garantir que os diferentes níveis da organização estejam sincronizados com as suas 

estratégias ;na segunda dimensão é apresentado o domínio do ajuste das questões gerenciais 

mais relevantes, trazendo grande contribuição a pesquisadores de estratégia. 

O alinhamento interno ou horizontal é o alinhamento das estratégias da gestão de 

pessoas, como o modelo definido para o desempenho organizacional, incluindo políticas, 

práticas e processos de forma muito bem articulada (MASCARENHAS, 2009).  

No alinhamento horizontal ou interno os aspectos mais importantes estão no 

relacionamento entre as diferentes funções e departamentos da organização, tais como gestão 

de pessoas, marketing, produção, administrativo, financeiro dentre outros, buscando aumentar 

a confiabilidade interdepartamental no mesmo nível organizacional (PRIETO; CARVALHO, 

2004). A abordagem feita por Andrews (1971) relata como as oportunidades de mercado, 



42 
 

 
 

competências corporativas e recursos, nos valores e aspirações das pessoas e nas obrigações de 

cada segmento na sociedade, são definidas como o propósito da organização. 

Conceituando alinhamento estratégico, Henderson e Venkatraman (1999) basearam-se 

em duas suposições: a) a habilidade do gerenciamento ter relação direta no desempenho 

econômico da organização adequando-se às melhores estratégias; b)  a adequação da estratégia 

ocorrer no desempenho organizacional, ou seja, o alinhamento estratégico não é apenas uma 

ação isolada, e sim um processo de constantes mudanças e adequações às estratégias. 

Brodbeck e Hoppen (2003), com base em seus estudos, apontam que o alinhamento 

estratégico deriva do conjunto estratégico organizacional, que envolve a missão, os objetivos e 

os valores organizacionais, isto é, deve haver um elo capaz de proporcionar o melhor 

desempenho organizacional. 

Em seus estudos, Amaral, Stefano e Chiusoli (2018) sugerem que as organizações não 

podem ser competitivas atualmente se as informações e estratégias não estiverem alinhadas com 

a sustentabilidade, por isso, o alinhamento estratégico torna-se uma importante preocupação 

para a alta administração da organização.  

Mascarenhas (2009) aborda dois tipos de alinhamento na gestão de pessoas com 

diferentes paradigmas entre pesquisadores, sem deixar de analisar o ambiente competitivo em 

convergência aos objetivos da organização; são duas vertentes que se inter-relacionam, o 

alinhamento vertical ou externo e o horizontal ou interno.  

Uma definição apresentada no alinhamento da estratégia de gestão de pessoas consiste 

em um conjunto de melhoria contínua para o desempenho organizacional; assim sendo, a seguir 

apresentam-se sucintamente os modelos de alinhamento estratégico e sua abordagem mais 

explorada pela literatura.   
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Quadro 2 - Modelo de Alinhamento Estratégico 

Modelo Elementos do modelo 
Promoção do 

Alinhamento Estratégico 
Características 

Leavitt (1965) 
Atores, estrutura, tarefas e 

tecnologia. 

Interação dinâmica entre as 

quatro variáveis do modelo. 
Modelo pioneiro. 

Rockart e Scott 

Morton (1984) 

Estrutura organizacional, 

cultura, tecnologias, 

estratégia, indivíduos, 

papéis e processos de 

gestão. 

Equilíbrio entre os 

elementos do modelo.  

Mudanças tecnológica, 

estrutural e 

comportamental. 

Adaptado do modelo de 

Leavitt. Inclui o elemento 

estratégia. Base para o modelo 

de alinhamento em duas vias: 

negócio-TI; TI -negócio. 

Henderson e 

Venkatramaman 

(1993)  

Estratégia de negócios e de 

TI. Infraestrutura da 

empresa e de TI. 

Adequação e integração 

entre elementos estratégicos 

e funcionais.            

Liderado por uma das 

variáveis (estratégia ou 

infraestrutura, de negócios 

ou de TI). Demais 

elementos se adequam às 

determinações do elemento 

determinante. 

Modelo mais referenciado na 

literatura. Base para os 

modelos de Audy e Brodbeck 

(2003) e Brodbeck e Hoppen 

(2002), dentre outros. TI pode 

liderar a gestão estratégica. 

Brodbeck e 

Hoppen (2003) 

Estratégia, objetivos, 

infraestrutura, processos e 

pessoas. Horizonte de 

planejamento e Ciclos. 

Por intermédio dos ciclos 

de planejamento ao longo 

do tempo. 

Ajuste contínuo dos objetivos e 

recursos organizacionais aos 

projetos de TI. AE total 

atingido quando os sistemas 

fornecerem a totalidade das 

informações necessárias à 

estratégia. Inclusão do 

elemento Tempo (horizonte de 

planejamento). Reunião de 

avaliações permite a sincronia 

entre PEN e PETI. 

Luftman (2003) 

Modelo de Maturidade do 

AE. Comunicações, 

Mensuração de valores e 

competências, Governança, 

Alianças e Parcerias, 

Tecnologia e Habilidades 

de RH. 

Gradual, em que os níveis 

retratam a situação da 

empresa em relação ao AE. 

Cinco níveis: Inicial (Ad 

hoc), Disciplinado, Focado, 

Gerenciado e Otimizado. 

O Alinhamento pode ser 

buscado e atingido com a 

evolução dos negócios da 

empresa, a partir de variados 

critérios e do conhecimento da 

organização. 

Henderson e 

Venkatraman 

(2004) 

Cinco Princípios para 

extrair o Máximo da TI: 

AE, impacto nos negócios, 

contratação seletiva, 

infraestrutura do 

conhecimento e grupos. 

Alinhamento como ponto 

central de uma plataforma 

de negócios. Processo 

dinâmico e contínuo de 

adaptação e mudanças. 

Plataforma de negócios deve 

ser responsável por três 

vetores: conexão com clientes, 

configuração dos ativos e 

promoção. 

 Stefano e 

Alberton (2018) 

De um lado apresentam-se 

os componentes do 

processo da estratégia geral 

da organização, macro e 

micro, e de outro as 

competências individuais 

para a sustentabilidade 

organizacional. 

Esse alinhamento entre a 

estratégia da organização e 

a sustentabilidade é um 

processo amplo que permite 

à organização procurar 

atingir o seu propósito ao 

longo do tempo. 

A organização deve definir 

seus objetivos organizacionais 

específicos, bem como os 

objetivos da sustentabilidade 

nas suas unidades de negócios. 

Fonte:  Elaborado pela autora com base em Affeldt e Vanti (2009) e Stefano e Alberton (2018). 
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Conforme o quadro 2, o modelo precursor de Leavitt (1965) serve de base para os outros; 

esses modelos consistem no cunho de alinhamento entre a tecnologia da informação e as 

estratégias da organização, com o sistema integrante entre as tarefas, atores, tecnologia e a 

estrutura, interligadas de forma direta. 

No modelo de Rockart e Scott Morton (1984), adaptado do Modelo de Leavitt (1965), 

há o acréscimo de novos aspectos na estrutura tais como, cultura, indivíduos e papéis, usados 

nos processos de gestão para o melhor equilíbrio do funcionamento organizacional. 

O modelo Henderson e Venkatramaman (1999), segundo Affeldt e Vanti (2009), é o 

modelo mais referenciado na literatura, quando se fala em alinhamento entre a tecnologia da 

informação e gestão estratégica. A perspectiva inspira o ponto central de uma plataforma de 

negócios, mediante os processos dinâmicos e contínuos de adaptação e mudanças (CATALDO; 

MCQUEEN; HARDINGS, 2012). 

Henderson e Venkatraman (2004) afirmam, contudo, que não existe um modelo de 

alinhamento estratégico universal, pois se houvesse, todas as organizações o adotariam e 

deixariam de ser estratégicas. Por isso, cada organização deve buscar trabalhar com o 

alinhamento estratégico que mais se adapta ao seu negócio e ajustá-lo de acordo com a 

necessidade da organização. 

No que tange ao modelo de Brodbeck e Hoppen (2003), modelo que segue a linha dos 

objetivos ajustados aos recursos organizacionais e projetos de tecnologia da informação, essa 

abordagem de alinhamento estratégico engloba a perspectiva da sincronia entre o   

Planejamento Estratégico do Negócio e o Planejamento Estratégico da Tecnologia da 

Informação. 

Nas organizações torna-se necessário haver um alinhamento entre as práticas, políticas 

de gestão de pessoas e a estratégia organizacional, pois dessa forma o alinhamento estratégico 

pode proporcionar resultados melhores na obtenção dos objetivos da organização.  

Pode-se constatar que o alinhamento de Luftman (2003, p 10) é um modelo com maior 

maturidade para a época, ao qual retrata a evolução da organização ao logo do tempo; ele 

defende que o alinhamento estratégico possui cinco níveis de maturidade, sendo eles: “1. 

Processo inicial / ad hoc; 2. Processo Comprometido; 3. Processo Focalizado Estabelecido; 4. 

Processo Melhorado / Gerenciado; 5. Processo Otimizado”. Para o autor, cada nível concentra-

se em critérios distintos de avaliação. 

Em seus estudos, Luftman, Lewis e Oldach (1993) utilizam o termo “ligação” para 

analisar o modelo de alinhamento estratégico de negócios e tecnologia da informação. Para os 
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autores, o sucesso da organização depende dessa ligação entre as estratégias do negócio, ou 

seja, depende do alinhamento estratégico adotado pela alta gerência, visando articular estratégia 

aos objetivos organizacionais, o que pode afetar significativamente a competitividade, a 

rentabilidade e a eficiência da empresa (LUFTMAN, 2003). 

Nessa perspectiva, em seus estudos, Baker et al. (2011) propuseram uma medida 

dinâmica de alinhamento estratégico, buscando  entender como se encontra o grau de 

alinhamento nas empresas estudadas; para tanto, os autores estudaram as empresas que tinham 

alto grau de alinhamento, o alinhamento histórico na organização e a maturidade do processo 

de alinhamento estratégico. Os autores sugerem que os profissionais devem considerar o 

alinhamento estratégico, ou seja, deve haver o alinhamento estratégico para o sucesso da 

organização em todos os níveis. 

Quanto ao modelo de alinhamento proposto por Stefano e Alberton (2018), pretende-se 

alinhar de um lado as estratégicas da organização em termos de visão macro e micro de negócio, 

tais como as ações estratégicas para a sustentabilidade e as implementações de sustentabilidade, 

além das ações necessárias para dar suporte à sustentabilidade, tais como as definidas na missão, 

visão e objetivos para a sustentabilidade da organização e competências organizacionais e 

individuais.  

O alinhamento estratégico, segundo a  maturidade da sustentabilidade estudados em 

uma cooperativa por Gonçalves, Stefano e Baccaro (2017), tem como resultado a relação do 

alinhamento da gestão de pessoas e a sustentabilidade; essa é uma relação constantemente 

pressionada pela solução das expectativas do desenvolvimento organizacional, com ações 

coerentes que englobam os pilares da sustentabilidade; no entanto, os autores ressaltam que as 

práticas da gestão de pessoas podem interferir nos níveis de maturidade da sustentabilidade, 

necessitando de integração da gestão de pessoas com a estratégia da gestão de sustentabilidade 

com o equilíbrio do TBL. 

Para que possa existir, o alinhamento neste modelo, é necessário que haja uma gestão 

propicia entre a gestão de pessoas e as estratégias de negócio para atingir a sustentabilidade, 

seguindo como exemplo o trabalho de Pereira e Dornelas (2010), que descreveram alguns dos 

limitadores/inibidores e promotores/facilitadores do alinhamento estratégico à TI e ao negócio. 

Como exemplo, os autores citam a questão de inibidores, podendo-se enumerar a falta de apoio 

da alta gestão, de comunicação e de transparência.  

Com base na literatura especializada em gestão de pessoas serão apresentados alguns 

dos fatores que podem facilitar ou inibir o alinhamento entre gestão de pessoas e a gestão de 
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sustentabilidade, Munck e Tomiotto (2019) e Savitz e Weber(2013) apresentam alguns pontos 

que podem contribuir para o alinhamento da gestão de negócio e a sustentabilidade; entre eles 

está a contribuição que os gestores podem trazer para a organização quando estes “compram” 

a ideia de sustentabilidade, uma vez que são os grandes influenciadores na organização, estando 

em uma posição privilegiada de poder; são eles os que têm condição de acesso à alta 

administração e às gerências, realizando ou intervindo em projetos que promovam a 

sustentabilidade.  

Munck; Tomiotto (2019) a relação ao Relatório de Sustentabilidade que pode influenciar 

diretamente no desempenho organizacional, uma vez que é o relatório sustentabilidade ou GRI 

que torna a empresa mais visível ao mercado externo; outro dado importante é a visibilidade da 

empresas e seus atores sociais em termos socioambientais para a sociedade, o status de empresa 

socialmente correta. O Global Reporting Initiative- GRI, documento que descreve quantitativa 

e qualitativa dos riscos e impactos socioambientais, baseada na descrição dos riscos da empresa  

(CEBDS, 2016). 

Assim, a “falta de participação, entendimento do negócio, de prioridade, de 

compartilhamento, de comprometimento, de sincronização e de postura proativa, além de falhas 

na comunicação, na conexão e fraca liderança”, são inibidores do alinhamento. (OLIVEIRA et 

al., 2013, p.43). Esses autores apresentaram um aporte teórico que contribuirá na elucidação 

dos principais inibidores do alinhamento entre a gestão de pessoas e a Sustentabilidade.  

Savitz e Weber (2013) apresentam alguns limitadores, tais como a inclusão de 

benefícios financeiros ou abonos como fatores de incentivo ao alinhamento; no entanto, esses 

benefícios não são considerados como promotores de alinhamento nem tão pouco contribuem 

para a promoção da divulgação da sustentabilidade, mas podem ser considerados como um fator 

de inibição do alinhamento estratégico sustentável.  

 

2.5 CONJUNTO DE POLÍTICAS E PRÁTICAS NA GESTÃO DE PESSOAS ALINHADAS 

À SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL 

 

As práticas de sustentabilidade, na grande maioria, são julgadas pelos consumidores 

como parceiras de marketing para a empresa, porém, essa relação tem mais a ver com o respeito 

e o uso adequado dos recursos do meio ambiente. Muito se tem criticado a atuação das 

organizações quanto ao desperdiço e à falta de controle da poluição por emissão de gases ou 

sonora; segundo Kotler (2007),  porém, pouco se observa na questão do alinhamento entre as 

https://cebds.org/author/admin/
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políticas e práticas de gestão de pessoas, e as práticas educativas ou em um processo de diálogo 

informado, o que poderia reforçar o poder ético das organizações.   

No entanto, Savitz e Weber (2013) acrescentam que as práticas de gestão de pessoas 

ganharam relevância no gerenciamento das operações com a introdução de novos paradigmas 

tais como; o just-in-time da produção, a gestão da qualidade total e a melhoria contínua, assim 

como a nova forma de organização dos trabalhos voltados à sustentabilidade ambiental e social. 

Fischer (2002) afirma que o modelo de gestão de pessoas é o modo  de orientar objetivos 

traçados, sendo de extrema influência o comportamento humano, porém, para que o modelo 

tenha êxito, são necessários que se tracem metas, estratégias, políticas e práticas para o processo 

da gestão, visando influenciar o comportamento humano, para a agregação de valores no 

diferencial competitivo da organização. 

Nesse sentido, ressalta-se que à gestão da sustentabilidade deve ser vinculada os 

princípios organizacionais, às políticas, à estrutura, aos processos, as estratégias formuladas e 

às práticas operacionais, para que se relacione como o modelo de gestão estratégica de pessoas. 

Dutra et al. (2012) destaca que a atuação correta nas práticas de gestão de pessoas 

voltadas à sustentabilidade já existia na década de 1960, quando as pessoas eram treinadas para 

se adequar aos planos de carreira que visavam à sustentabilidade organizacional; no entanto, a 

sustentabilidade era penas um chamariz para a rentabilidade organizacional, sendo que essas 

práticas ficaram mais visíveis em meados de 1980. 

A aplicabilidade das práticas de sustentabilidade pela gestão de pessoas tem 

demonstrado a existência de elementos intrínsecos, a longo e curto prazo, que contribuem para 

integrar a responsabilidade social e a sustentabilidade das organizações em questão da gestão 

de pessoas. Assim, com o estudo da análise sistemática, foram localizados alguns pressupostos 

relacionados à estrutura, tais como: “atração e retenção de talentos, gestão da diversidade, 

desenvolvimento de pessoas, planos de carreira, saúde, segurança e bem-estar” no processo de 

integração entre os setores (PEREIRA; DE-SOUZA, 2016, p. 34). 

Lengnick-Hall et. al (2009) relatam desafios significativos na forma de gerir as pessoas 

nas organizações, os quais culminam na readequação de processos e práticas, gerando novas 

configurações nos Modelos de Gestão de Pessoas, modelos esses que envolvem a 

sustentabilidade. 

De acordo com o conceito de Mascarenhas e Kirschbaum (2008), os modelos de gestão 

de pessoas são os subsistemas tradicionais de Recursos Humanos, os quais abrangem os 

conceitos de políticas, práticas, estratégias e ações, que incluem os gestores e funcionários, 
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influenciados pelas contingências e a história de cada organização. Guest (1987), Legge (1995; 

2006) e Mathis e Jackson (2003) referem-se ao termo políticas de Gestão de Pessoas, que são 

articulações ligadas à estruturação das práticas das relações humanas nas organizações, 

buscando os objetivos propostos para a organização.  

Armstrong (2009) define as políticas de gestão de pessoas como valores organizacionais 

que tratam da forma com que os indivíduos serão abordados e como o desenvolvimento das 

práticas e a relação entre as decisões tomadas entre os indivíduos internos e externos podem 

estar conectados com as políticas voltadas à sustentabilidade.  

O conjunto de práticas de sustentabilidade no modelo de gestão de pessoas, segundo  

Araújo (2006), Jabbour e Santos (2008), Armstrong (2009),  Cruz et al. (2010), Garg, (2014), 

Dixon (2014), França, (2015), Pereira e De-Souza (2016) e Munck, Bansi e Galleli (2016), 

relacionou ao longo do tempo algumas das práticas mais usadas na Gestão Estratégica de 

Pessoas e que podem contribuir para gerir a gestão de Sustentabilidade; cômoda mesma forma 

que os modelos de gestão os quais, inicialmente, davam a ideia que bastava contratar as pessoas 

e ensinar para executar o trabalho, ou seja, bastava programá-los como máquinas para a 

execução da atividade (FRANÇA, 2015).  

Segundo Galpin, Whittington e Bell (2015), os primeiros passos para inserir a 

sustentabilidade na organização é a implementação das práticas de gestão de pessoas no 

recrutamento, seleção e integração dos funcionários, assim como a inclusão do termo 

sustentabilidade na missão, nos valores e na cultura da empresa. 

A fim de apoiar as políticas e práticas de sustentabilidade, segundo Maritz e Du Toit 

(2018), é necessário incluir nas políticas de treinamento fornecendo a quantidade correta de 

treinamento para os funcionários operacionais, coerente com a necessidade de cada indivíduo 

para poder executar com maior presteza os trabalhos a ele imbuídos, ou ainda, ofertar um 

sistema de recompensas que forneça aos funcionários maiores oportunidades. 

 As práticas de sustentabilidade tornaram-se dinâmicas e imprescindíveis para as 

organizações em alinhamento com o modelo de gestão de pessoas coerente; conforme Savitz e 

Weber (2013), a sustentabilidade já faz parte das organizações em todos os departamentos, 

tendo impacto maior ou menor grau nos três pilares da sustentabilidade; em alguns casos em 

apenas num dos pilares, o ambiental, já em outros, terá impacto nos pilares social ou econômico, 

podendo também em alguns departamentos, impactar diretamente no TBL. Essas práticas serão 

melhor abordadas a seguir: 
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Recrutamento, seleção e testes psicológicos: o recrutamento é o processo que reúne o maior 

número de profissionais, com uma determinada qualificação, que se tornarão possíveis 

candidatos à seleção. Savitz e Weber (2013) observam que líderes profissionalizados em termos 

de sustentabilidade têm maior possibilidade de conduzir seus liderados para uma maior solidez 

organizacional.  

No momento de classificar os principais candidatos compatíveis com o perfil do cargo 

para preencher a vaga, são recrutados os que reúnem as melhores especificações, demostradas 

no perfil profissiográfico (perfis psicológicos dos candidatos), elaborado com os pré-requisitos 

do cargo. Atualmente, perfil profissiográfico estruturado com coerência e que atentem para 

fatores como a sustentabilidade, é sinônimo de um bom recrutamento; no entanto, será bem-

sucedido se as estratégias do processo de recrutamento e seleção e os testes psicológicos tenham 

traços claros a respeito do desenvolvimento sustentável (JABBOUR; SANTOS, 2007). 

O recrutamento reúne os procedimentos adequados a cada cargo para a seleção interna 

ou externa de profissionais habilitados para o requerido cargo; à organização compete os termos 

salariais, benefícios e condições adequadas ao cargo que irá ocupar, ao empregado, por sua vez, 

compete a habilidade, conhecimento, experiência e personalidade (LIBONI, et al., 2019). 

Os tipos de recrutamento de pessoal usualmente são divididos em interno e externo, 

além do tipo “híbrido” que busca aproveitar a união dos dois tipos, por meio de fontes de 

pesquisas adequadas para cada cargo. Essas fontes podem ser: “Recomendações, Pessoal 

Dispensado, Agências de Emprego, Anúncios em Jornais ou Revistas, Internet, Escolas e 

Universidades e Sindicatos e Associações de Classe”. Cada organização escolhe o tipo de 

divulgação mais adequada para o cargo que irá dispor, a fonte de pesquisa mais utilizada 

atualmente é a internet (XAVIER, 2006, p. 40-44). 

Enquanto empresas alemãs, como a Siemens, BASF, Bayer e Mannesmann, buscam 

atrair profissionais com maior qualificação, demonstrando que são empregadores com 

consciência ao lucro sustentável, na Grãn-Bretanha, empresas como a montadora Rover 

incluem no portfólio dos cargos a responsabilidade social e a sustentabilidade como ponto 

primordial do recrutamento e seleção, exigindo conhecimento, habilidades, abordagens e 

comportamento voltados à sustentabilidade, deixando clara a necessidade dos profissionais 

terem noção mínima do TBL, para manterem o comportamento sustentável já presente na 

organização (AHMAD, 2015). 

Da Rocha, De Camargo e Zucco (2014) em pesquisa, porém, perceberam que gestores 

brasileiros raramente incluem no recrutamento e na seleção abordagens claras de 
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sustentabilidade no momento da contratação de profissionais; o perfil mais avaliado são os 

aspectos mais relacionados à cultura e às competências individuais. Os gestores admitiram, no 

entanto, que profissionais com conhecimentos voltados à essa área são importantes, e cada vez 

mais a sustentabilidade está integrando o currículo dos candidatos.  

 

Cargos, salários e benefícios: sem dúvida o empregado é o principal agente no processo de 

seleção; é mediante a remuneração, valor econômico/financeiro que se mostra o quanto aquele 

cargo é valorizado. Por intermédio da descrição de cada cargo com suas responsabilidades e 

atividades estipula-se a faixa salarial a ser praticada. (MASCARENHAS, 2009). 

A seleção e a retenção de talentos que atuam no desenvolvimento de pensamentos e 

iniciativas com objetivos voltados a sustentabilidade é algo desafiador para a gestão de pessoas 

(GARG, 2014). No entanto, para que essa retenção de talentos seja efetiva é necessário que 

cargos, salários e benefícios tenham uma abordagem voltada para gerir a sustentabilidade da 

empresa, sendo de extrema importância no planejamento das políticas de remuneração. 

Na faixa salarial existe uma divisão no valor: o fixo e o variável; o valor fixo é a parte 

física do dinheiro pago continuamente e regularmente; no valor variável pode existir a 

participação nos lucros e resultados, podendo ser também os benefícios alocados, como os 

valores não financeiros, a exemplo, a assistência médica, odontológica, vale transporte, ajuda 

alimentação, seguro de vida, dentre outros; esses aspectos da remuneração têm o objetivo de 

agregar valor à pessoa que vai assumir a posição na organização (DIXON, 2014). 

No entanto, Savitz e Weber (2013 p. 123) advertem para os valores que as recompensas 

podem trazer para a imagem da organização, em termos de sustentabilidade, no entanto uma 

recompensa “financeira não é considerada como um incentivo a sustentabilidade” (nossa 

tradução); desse modo, programas que incentivem pontuações, arrecadações ou outros que 

ocasionem retornos financeiros ou prêmios, são considerados induzidores de performance 

organizacional e não de desempenho sustentável. 

Programas de premiações e recompensas para serem aliados ao modelo da 

sustentabilidade, por exemplo, mencionados pelos autores são; a questão de expor ao público 

interno e externo há quanto tempo a empresa está sem acidentes, ou ainda colocar em evidência 

a pessoas que mais se destacou em termos de voluntariado ou ações proativas junto à 

comunidade: esses são considerados prêmios que promovem a sustentabilidade (SAVITZ; 

WEBER, 2013). 
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Aprendizagem, treinamento e desenvolvimento: segundo autores como Araújo (2006), 

França (2015), Knapik (2012), Mascarenhas (2009) e Orlickas (2012), o treinamento e o 

desenvolvimento apresentam uma diferenciação nos objetivos; treinamento diz respeito a 

capacitar de maneira sistemática para promover a aquisição de habilidades necessárias para o 

cargo, já desenvolvimento é um processo a longo prazo que visa à qualificação profissional 

(MASCARENHAS, 2009). 

A interação da gestão de pessoas no processo de desenvolvimento de novos produtos de 

maneira sustentável, segundo Jabbour e Santos (2007), está atrelada ao aprendizado que os 

funcionários desenvolvem; para isso é necessário o envolvimento da administração da gestão, 

articulando equipes ambientais na criação de novos produtos, fomentando a aprendizagem 

corrente e dinâmica para os setores de desenvolvimento. 

Ressalta-se que há consenso entre os autores, no fato que, quando o treinamento tem 

uma conotação mais abrangente, torna-se mais proativo e passa a ser parecido com o 

desenvolvimento, na qual está inserida a Gestão Estratégica de Pessoas em consonância com o 

TBL.   

Essa integração, no entanto, só é possível se estiver na “ascensão na carreira” por parte 

do funcionário, segundo França (2015, p. 87); outro detalhe explorado é que nem sempre todo 

candidato contratado chega totalmente qualificado para a função à qual será designado; assim, 

é fundamental o treinamento específico para o aumento da produtividade, os resultados devem 

ser adequados à expectativa tanto da organização quanto do novo funcionário (ARAÚJO, 

2006).  

No entanto, é possível os recrutados conduzirem seus trabalhos com propriedade no 

contexto organizacional se o repasse dos objetivos quanto aos resultados e produtividade 

almejados pela organização forem claros, com isso, tende a ser melhor na dimensão ambiental, 

estando intrinsecamente relacionado aos valores e à cultura da organização, no momento que 

passa a integrar a sustentabilidade (FINK, 2002). 

Kuipers e Giurge (2017) no entanto, defendem que algumas organizações ainda 

consideram treinamentos como custos ou desperdício de tempo, além de retorno incompatível 

com o investimento que o funcionário poderia trazer para a organização; com esse pensamento 

a organização deixa de investir na capacitação de sua mão de obra.  

Cabe salientar que, se um dos objetivos da empresa é o êxito da sustentabilidade, este 

deverá ser almejado pela gestão de pessoas no planejamento de treinamentos apropriados para 

desenvolver a habilidade sustentável dos talentos existentes. Por fim, o desenvolvimento tem 
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que acontecer e o gestor tem que criar essas oportunidades, caso contrário, a organização poderá 

parar no tempo, acarretando desempenho negativo para a si mesma (SAVITZ; WEBER, 2013). 

Grandes empresas em países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Suíça, entre 

outros, já vêm incorporando pontos da sustentabilidade na aprendizagem corporativa  para 

conseguirem atingir a performance organizacional e transformar o mercado; um exemplo é “os 

melhores projetos transformam o mercado”, onde os melhores casos  que abordam os melhores 

práticas utilizadas nas empresas que fazem parte do projeto são incluídas no núcleo curricular 

de escolas de negócio ou instituições acadêmicas de respeito tais como a Universidade de 

Negócios Harvard (BRAGA; IONESCU-SOMERS;SEIFERT, 2011). 

Cabe salientar que para Darnall (2006) existe uma relação muito próxima da questão de 

treinamento dos indivíduos na organização e a necessidade de aprendizagem para a 

sustentabilidade; pela questão do desenvolvimento sustentável organizacional, assim como pela 

necessidade provenientes das certificações ou prêmios, alguns procedimentos são exigências 

para a garantia dessas certificações, necessitando adotar procedimentos voltados ao 

comprometimento com o meio ambiente mediante o treinamento da equipe que compõem a 

organização.  

 

Avaliação de Performance e Competências: método comumente chamado de método 

de pontos, criado por Merril Lott em 1925, tornou-se o mais utilizado para a determinação da 

remuneração de forma avaliativa, comum no sistema de Administração de Recursos Humanos, 

embora questionado por ser inflexível e difícil compatibilização com a nova forma de 

administrar as organizações (ALBUQUERQUE; OLIVEIRA, 2010). 

Há pouco tempo a avaliação de desempenho, ou a ainda administração de desempenho, 

era considerada como uma prática da gestão de pessoas para julgar e apreciar o 

desenvolvimento dos indivíduos ou grupo nas questões referentes ao cumprimento dos 

objetivos traçados pela organização. No entanto, o alinhamento das estratégias traçadas no 

planejamento estratégico, segundo Araújo (2006), França (2015) e Knapik (2012), é necessário 

pra criar a cultura de feedback positivo para a real eficácia da avaliação, e para que o processo 

venha a ser visto com bons “olhos”. 

Casado-Lumbreras et al. (2012, p.318) acrescentam que o feedback positivo ou o 

conhecimento dos resultados por parte dos funcionários é “elemento relevante para suas 

habilidades cognitivas”, levando a maior produtividade com maior potencial de eficiência.  
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Araújo (2006) destaca que a ideia central é avaliar as atividades passadas, observando 

as implicações positivas e negativas, para resultados atuais,  ou ainda, a ideia de saber os 

resultados obtidos para uma futura avaliação dos objetivos traçados por meio de três 

perspectivas: o desenvolvimento individual, o esforço para atingir os objetivos e o 

comportamento frente aos objetivos traçados e às novas tecnologias (VELOSO et al., 2018). 

Marras e Tose (2013) descrevem o Ciclo de avaliação de desempenho que inicia com o 

planejamento estratégico dos objetivos, que deve ser realizado individualmente em cada setor 

por seu gestor em consonância com seus funcionários e repassado para o departamento de 

gestão de pessoas. O processo de avaliação deve ser contínuo e diário de maneira pontual, pois 

segundo Fischer (2002), avaliar os indivíduos não é só verificar ou interpretar os resultados, 

mas sim um processo que verifica a eficácia das ações diariamente. 

Algumas organizações optam em ser mais sustentável, levando seus esforços para dar 

aptidão aos seus funcionários; muitas vezes essa opção é visualizada por meio da avaliação de 

performance, demostrando assim a necessidade de aperfeiçoamento não somente dos operários 

mas de seus líderes, os quais terão melhores condições de conduzir seus liderados ao 

desenvolvimento individual sustentável (SAVITZ; WEBER, 2013). 

A gestão por competências influencia o comportamento do gerenciamento do cargo, 

uma vez que é o indivíduo que sinaliza o ambiente ao qual está envolvido; essas demandas 

necessárias ao cargo são o reflexo das capacidades individuais. Percebe-se que o processo de 

aprendizagem deve ser coerente à função desempenhada, com ferramentas que sejam 

promissores ao desenvolvimento das competências organizacionais (MUNCK; GALLELI; DE 

SOUZA, 2013). 

Caiado, Quelhas e Lima (2015) observaram, na pesquisa de campo por eles realizada, 

que o modelo do mapa de avaliação de desempenho interligado à análise da sustentabilidade 

organizacional, mostrou importantes medições de desempenho sustentável, uma vez que 

diminuiu o grau de subjetividade no processo de avaliação da sustentabilidade, colaborando 

com a implementação e acompanhamento do TBL, com relatórios e indicadores da 

sustentabilidade mais precisos e com maior periodicidade.  

 

Comunicação e Endomarketing: a comunicação nas organizações é ponto culminante 

para a relação entre a organização e as informações, pois por elas é que as ideias se tornam 

divulgadas entre os funcionários; além disso, são de suma importância para a tomada de 

decisão, porque podem avaliar as alternativas e suas escolhas (FRANÇA, 2015). 
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Endomarketing e as Informações, adequadas tanto ao visual, quanto ao não visual, 

colaboram para as práticas sustentáveis em todos os níveis da organização permitindo, assim, 

que os consumidores visualizem a organização de maneira coerente. Serve de agente de 

mudanças, desenvolvendo as lideranças com alta capacidade de desenvolver o gerenciamento 

eficaz nas mudanças necessárias centradas na sustentabilidade (GARG, 2014). 

A comunicação, segundo Boxall, Purcell e Wright (2007), abrange além de o simples 

comunicar um contrato psicológico entre as organizações e os gerentes de recursos humanos, 

para a transmissão dos principais processos. Na contratação de um novo funcionário, por 

exemplo, deve-se informar com clareza e exatidão a missão e a cultura da organização interna; 

pode-se inferir então, que a comunicação é um elo entre a organização, gestores e a relação 

desses com seus funcionários.  

Knapik (2012) descreve que comunicação é um processo de interação e troca de 

informações, ela pode ser de forma verbal e não verbal. Nesse sentido, é visível quando se há 

uma boa comunicação e quando esta é absorvida e colocada em ação proativas; quanto à má 

comunicação, quando é feita por interferências pode gerar transtornos e prejuízos para o 

comunicador, o ouvinte e, consequentemente, trazer resultados negativos para a organização. 

França (2015) afirma que a formação da comunicação organizacional é estabelecida 

desde a seleção da fonte de comunicação, que pode ser formal estabelecida pela organização e 

informal, aquela fornecida pelas relações sociais externas à organização; ela também sintetiza 

a comunicação hierárquica, que ocorre entre os executivos e empregados de maneira formal, a 

respeito da carreira, instruções, organização e função. 

Atualmente conta-se com a comunicação da “era da tecnologia”, dentre elas citam-se: 

internet, intranet, correio eletrônico (e-mail), vídeo conferência, computação cooperativa e 

telecomunicação (FRANÇA, 2015).  

O endomarketing, quando compreendido como prática de sustentabilidade pelo cliente 

interno, promove internamente a excelência, como ferramenta da estratégia, nesse processo os 

melhores meios são as redes sociais, que surgem como um viabilizador de novas estruturas de 

comunicação e relacionamento coletivo (MASCARENHAS; ZAMBALDI; NATRIELLI, 

2010).  

Para Savitz e Weber (2013), o endomarketing pode ser um aliado na disseminação do 

conhecimento e na promoção da marca da organização por intermédio da gestão de pessoas e 

do comprometimento dos funcionários com as redes sociais que promovem a marca, os 

produtos ou serviços da organização. Os mesmos autores citam o endomarketing como sendo 
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um aliado para o marketing da organização, na promoção da comunicação com o público 

externo e o bom relacionamento entre funcionários e organização, compreendido como 

comunicação interna, assim como um veículo de propagação da sustentabilidade. 

 

Qualidade de Vida, Saúde e Ergonomia: a qualidade de vida no trabalho é a confiança 

que o indivíduo tem na organização e nas ações em termos de estrutura adequada e ambiente 

menos insalubres para trabalhar, além disso, pode-se relacionar como o ambiente interno na 

conduta interpessoal dos indivíduos que compõem a organização. 

Segundo Limongi-França (2004) conceitua qualidade de vida como um conjunto de 

escolhas do bem-estar e bons hábitos das pessoas; em termos organizacionais é mais 

relacionado aos termos éticos e sustentáveis relacionados à condição do ambiente propício ao 

bem-estar do trabalhador, em grande parte entendido como um requisito da gestão de pessoas. 

Andrade, De Laat e Stefano (2018) defendem que a qualidade de vida está também nos 

pressupostos da saúde, segurança e ergometria associados à ética e as condições humanas; nesse 

contexto, é a qualidade de vida oferecida e praticada pelos integrantes da organização que 

trazem fatores como confiança e bem-estar aos indivíduos contribuindo para a vantagem 

competitiva do mercado. 

Por sua vez, Rueda, Serenini e Meireles (2014) determinam que o bem-estar e a saúde 

dos indivíduos contribuem diretamente para a saúde tanto física quanto social, preconizadora 

da satisfação do indivíduo na organização. Vale ressaltar, portanto, que os programas de 

prevenção de doenças e acidentes no trabalho são de primordial importância tanto para a 

organização como para a sociedade. 

O principal desafio da gestão de recursos humanos é a estrutura e a agenda que a 

organização adota perante o trabalhador a fim de identificar quais as necessidades das políticas 

e práticas que resultam em melhoria, desempenho e alto nível de satisfação dos funcionários 

em relação ao bem-estar e à saúde do trabalhador (BOXALL; PURCELL; WRIGHT, 2007). 

Savitz e Weber (2013) descrevem que qualidade de vida, saúde e bem-estar são o 

mínimo que a organização pode fazer pelos seus colaboradores. Os autores exemplificam que 

programas voltados para o cuidado um com os outros na organização é uma forma de 

sustentabilidade, pois são grandes aliados para diminuir acidentes fatais, uma vez que existe 

um número maior de pessoas cuidando uma das outras, nesse relacionamento interpessoal. 

Limongi-França (2012) descreve que alguns pontos fundamentais para a construção do 

bem-estar do funcionário devem ser apoiados nos quatro pilares básicos na resolução de 
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conflitosa reestruturação da organização em questão de trabalho: a inovação, os sistemas de 

recompensas sustentáveis, assim como a melhoria do ambiente de trabalho dos funcionários. 

 

Relações e direito do Trabalho: os termos “relações do trabalho, relações industriais, relações 

de trabalho, relações sindicais e relações trabalhistas”, segundo Araújo (2006, p. 350), são 

comumente utilizados no Brasil. Relações e direito do trabalho caracterizam a relação entre 

funcionários e empregadores e pode ser de maneira individual ou coletiva, dependendo do 

sistema do grupo e dos interesses em relação ao conjunto de regras funcionalistas.  

Entende-se como relação individual os interesses concretos dos indivíduos (empregado 

ou empregador), já à coletiva diz respeito aos interesses abstratos de um grupo de indivíduos 

de um determinado setor. 

Fleury e Fischer (2002) descrevem que as relações de trabalho nasceram de forma 

peculiar entre os diferentes campos de trabalho e entre as distintas classes sociais; no entanto, 

nas organizações essa relação se dá de forma macro nas políticas econômicas, que envolvem a 

gestão do estado, mercado e movimentos sociais, em uma relação concisa para atingir os 

objetivos organizacionais. 

 Nesse sentido, essa relação de trabalho não é individual e isolada, uma vez que nas 

organizações, por determinação dos gestores, os indivíduos que fazem parte dessa relação são 

“orientados com os princípios de corresponsabilidade entre empregados e empregadores” 

(FRANÇA, 2015, p. 204). 

 Cirino (2014) apresenta o contexto da sustentabilidade organizacional e as relações de 

trabalho como um novo paradigma a ser implementado, pois o meio ambiente está relacionado 

como a qualidade de vida dos trabalhadores na busca do desenvolvimento sustentável. A 

concretização dessa relação está no valor jurídico, social e na dignidade do indivíduo no 

ambiente de trabalho; como exemplo, a autora coloca a flexibilidade dos direitos trabalhistas 

com práticas sustentáveis no ambiente laboral. 

 França (2015) complementa com o pluralismo do direito trabalhista, que tenta responder 

à boa convivência entre as normas de origens diversas da sociedade e as organizações estatais 

e não estatais; essa pluralidade de sistemas jurídicos enfoca o ordenamento das normas do 

direito do trabalho, na qual os sindicatos de empregados e empregadores são submetidos, na 

estipulação dos contratos individuais e coletivos inseridos nas normas jurídica trabalhista. 

 A jurisprudência na relação do direito e o meio ambiente de forma legal são amparados 

pela “Constituição Federal Brasileira, pela Carta Constitucional de 1988”, apresentando direitos 
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e deveres aos empregados e empregadores; a Constituição alicerça a proteção ao trabalhador no 

ambiente de trabalho que abrange saúde física e mental e bem-estar, e pela legislação trabalhista 

com mecanismos jurídicos, de proteção ao meio ambiente do trabalho (PADILHA, 2011). 

 Os resultados, conseguidos por intermédio das práticas da gestão da Sustentabilidade, 

incluem, além da proteção ambiental, a melhoria do ar e da água, a redução e a conservação da 

energia, redução de gases e resíduos, além dos cuidados sociais, como a prática das leis 

trabalhistas, saúde da comunidade, dos trabalhadores, e justiça social, contexto no qual a 

organização está incluída (SAVITZ; WEBER, 2013). 

 

Consultoria Interna e Externa: diante da flexibilização das relações de trabalho a 

atividade de consultoria tornou-se uma aliada na descentralização das atividades de apoio, 

orientação e supervisão, sendo que o principal objetivo da consultoria é dar suporte interno 

facilitando com isso a transmissão das informações concentrando total atenção ao cliente 

interno, com maior acuidade ao processo da gestão estratégicas da organização, com frequência 

pode-se ver a questão de treinamentos incluídos neste contexto (FRANÇA, 2015). 

Segundo Franco, Druck e Seligmann-Silva (2010), a contratação de consultoria interna 

ou terceirização no Brasil vem aumentado nas últimas duas décadas, principalmente nas 

organizações do setor público e estatais, por meio da contratação de estagiários e aprendizes; 

nas empresas privadas, por sua vez, ainda está se construindo essa forma de trabalho. Além dos 

estágios também é comum ter trabalhadores na área do teletrabalho e freelancers (pessoas que 

executam trabalhos esporádicos para as organizações), sendo uma “onda” crescente pela grande 

flexibilidade do trabalho, tendo impacto maior no pilar social da sustentabilidade. 

As práticas de consultoria, entram em harmonia com o negócio sustentável e a 

necessidade de desenvolvimento organizacional. Jabbour e Santos (2007) contribuem 

afirmando; que as prática de consultoria externa trazem bons resultados financeiro, pois em 

alguns casos a contratação de profissionais especializados pode onerar a folha de pagamento, 

no entanto a contratação de consultorias externa, com especialistas direcionados a necessidade, 

são menos onerosos, pela contratação temporária, além de ter suas habilidades mais centradas 

em uma especialidade, para o desenvolvimento dos talentos por meio do treinamento 

direcionado para cada setor da organização. 

Segundo os mesmos autores, a questão da sustentabilidade em seus três pilares, 

econômico, social e ambiental, traz aos negócios organizacionais e principalmente no que tange 
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à gestão de pessoas, aspectos positivos aos funcionários pela formulação e implementação das 

estratégias dos modelos de gestão de pessoas (JABBOUR; SANTOS, 2007).  

A seguir são apresentadas algumas práticas em gestão de pessoas que visam colaborar 

com a sustentabilidade organizacional.  

 

Quadro 3 - Práticas que colaboram com a Sustentabilidade 

(continua) 
Práticas de Gestão de Pessoas que colaboram com a 

Sustentabilidade  

Pilar 

Ambiental 

 

Pilar 

Social 

Pilar 

Econômico 

Desenvolver materiais informativos 

 utilizados para atrair candidatos a emprego, com um menor custo. 

☺ 

 
 ☺ 

 

Incentivar a presença de programas de liderança com ética, vistos 

como prática de reforço das capacidades. 

 ☺ 

 
 

Promover prêmios de boa cidadania, entendidos como uma prática 

de promoção de motivação. 

 ☺ 

 

☺ 

 

Incentivar a divulgação de comportamento não ético, visto como 

uma prática de melhoria de oportunidade. 

  ☺ 

 

Atrair e selecionar funcionários mediante os valores 

organizacionais.  

 ☺ ☺ 

Contratar funcionários que exibem níveis relativamente altos 

de desenvolvimento moral. 

 ☺ 

 
 

Intervir com treinamentso que enfocam os valores da organização. ☺ ☺ ☺ 

Apresentar programas de liderança ética e 

treinamento extensivo sobre os valores éticos do organização. 

☺ 

 

☺ 

 

☺ 

 

Desenvolver habilidades dos funcionários para que se envolvam e se 

comuniquemcom as partes interessadas. 

 ☺ 

 

☺ 

 

Desenvolver metas de desempenho que enfoquem os meios, tais 

como, avaliações de desempenho baseadas em comportamento. 

☺ 

 

☺ 

 

☺ 

 

Vincular bônus e remuneração variável ao comportamento ético 

com base nos objetivos de desempenho social. 

☺ 

 

☺ 

 

☺ 

 

Promover prêmios por boa cidadania (comportamento moral).  ☺  

Aplicar sanções para gerentes e funcionários que violam os padrões 

éticos da organização. 

☺ 

 

☺ 

 

☺ 

 

Apresentar projeto de trabalho que incentiva os funcionários a tomar 

decisões relacionadas à ética. 

 ☺ 

 

☺ 

 

Incentivar programas de voluntariado de funcionários.  ☺  

Encorajar os membros a fornecer soluções quando a organização 

enfrenta problemas éticos. 

 ☺ 

 

 

Envolver representantes de trabalhadores e sindicatos na concepção, 

aplicação e revisão da infraestrutura ética da empresa. 

☺ 

 

☺ 

 

☺ 

 

Oferecer mecanismo de carreira justo, visível a todos e ligado aos 

padrões éticos organizacionais. 

 ☺ 

 

☺ 

 

Realizar Pesquisas com funcionários para monitorar o clima da 

organização.  

☺ ☺ ☺ 

Incentivar o relato de comportamento antiético e apoiar denúncias 

sobre questões éticas. 

☺ 

 

☺ 

 

☺ 

 

Incentivar o compromisso da alta gerência com a sustentabilidade. ☺ ☺ ☺ 

Incentivar equipes multifuncionais, para facilitar o desenvolvimento 

sustentável.  

☺ 

 

☺ 

 

☺ 

 

Envolver os trabalhadores com a comunicação bidirecional para a 

sustentabilidade ambiental e social. 

☺ 

 

☺  

Influenciar transversalmente a responsabilidade Social e 

Sustentabilidade entre as unidades, sede e Subsidiária. 

☺ 

 

☺ 

 

☺ 
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(conclusão quadro 3) 
Práticas de Gestão de Pessoas que colaboram com a 

Sustentabilidade  

Pilar 

Ambiental 

 

Pilar 

Social 

Pilar 

Econômico 

Apresentar projetos com investimentos sociais internos, tais como 

alimentação, previdência privada, saúde, segurança e medicina no 

trabalho, educação, cultura, capacitação profissional e creches ou 

auxílio creche. 

☺ 

 

☺ 

 

☺ 

 

Destinar uma parcela da receita líquida a investimentos sociais 

internos. 

☺ 

 

☺ 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Savitz e Weber (2013). 

 

Nesse sentido, as políticas e práticas de gestão de pessoas do quadro 3 colaboram para 

que a sustentabilidade organizacional seja melhor elucidada no comportamento das rotinas dos 

estrategistas da organização, de maneira a auxiliar nos seus objetivos.  Cabe salientar que 

algumas dessas políticas e práticas supracitado, foi encontrado também nos artigos analisados 

na Análise Sistemática da Literatura, sendo o próximo item. 

 

2.6 ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES RECENTES 

 

Neste tópico expõe-se a análise das publicações recentes, que foi desenvolvido por meio 

da Revisão Sistemática da Literatura, demonstrando a existência de lacunas na literatura, 

pesquisa esta que  foi apresentada no congresso XX ENGEMA, 2018, na Universidade de São 

Paulo, a coleta de dados foi realizada de janeiro a abril de 2018, a pesquisa ocorreu no período 

que correspondeu aos últimos 10 anos de publicações (janeiro de 2007 a dezembro de 2017); 

para a revisão foram utilizadas as seguintes palavras-chaves de pesquisas em inglês e português: 

“Modelo de Gestão”, “Modelo de Gestão de Pessoas”, “Gestão de Pessoas”, “Políticas e 

Práticas de Gestão Estratégico de Pessoas”, “Estratégias de Sustentabilidade” e 

“Sustentabilidade Organizacional”. 

Em segundo plano, concomitante com a palavra Alinhamento e Gestão Estratégica de 

Pessoas, com os operadores booleanos nas bases de dados Academic.edu.; BDTD; Capes; Dash 

Harvard; Google Academic; Research Gate e Spell, a escolha dessas bases de dados é 

justificável pela abrangência de publicações científica nacional e internacional.  

Ao investigar as palavras-chaves, a pesquisa resultou em mais de 3.400 documentos, os 

quais foram classificados por relevância de título, quando havia essa opção, e quando não, 

realizou-se por citação; para tanto, foram realizados downloads de todos os documentos que 

tinham acesso livre e a conotação de periódicos revisados por pares ficando 1.195 documentos 

transferidos para o software Mendeley Desktop e utilizados na análise sistemática da literatura. 
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É necessário expor que a revisão sistemática da literatura realizada seguiu protocolo de 

inclusão e exclusão dos documentos que não estavam alinhados ao projeto dessa dissertação; 

alinhamento estratégico sustentável, entre Gestão de Pessoas e a Sustentabilidade 

Organizacional, esse protocolo e dados poderão ser melhor visualizados no artigo que foi 

apresentado no XX Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente  de 03 

a 05 de Dezembro de 2018, na Universidade de São Paulo São Paulo – SP – Brasil, sob o título 

GESTÃO DE ESTRATÉGIA DE PESSOAS E O ALINHAMENTO COM A 

SUSTENTABILIDADE: uma análise sistemática da literatura especializada.  

No entanto, para essa dissertação, será apresentada sucintamente a terceira categoria do 

artigo, uma vez que está diretamente relacionada com o alinhamento entre a Gestão de 

Estratégica Pessoas e a Sustentabilidade Organizacional, é necessário salientar que no período 

e nas bases de dados pesquisados, foram localizados somente estudos com autores brasileiros 

conforme o quadro 4, a seguir:  

 

Quadro 4 - Alinhamento entre Sustentabilidade Organizacional e Gestão Estratégica de Pessoas 

(continua) 

Alinhamento entre Sustentabilidade e Gestão Estratégica de Pessoas 

ARRUDA, L.; QUELHAS O. L. G. (2011) 

Objetivo 
Analisar comparativamente o alinhamento das ações de desenvolvimento de pessoas 

promovidas por empresas brasileiras em relação às suas políticas de sustentabilidade. 

Principais 

Contribuições 

O estudo demonstrou que não basta analisar as práticas de desenvolvimento de gestão de 

pessoas e projetos sociais apenas como um chamariz para o marketing ou vantagem 

competitiva, pois sustentabilidade precisa ser entendida com um significado maior, devendo 

estar inserida na cultura e nos valores da organização, tendo a educação como parte desse eixo 

em construção. 

Tipo de 

documento  
Artigo 

Metodologia Pesquisa comparativa 

SILVA, M. A. B.; ALBUQUERQUE, L. G. de LEITE, N. R. P. (2012) 

Objetivo 

Analisar o alinhamento entre gestão estratégica de pessoas e estratégia de sustentabilidade, com 

foco na responsabilidade socioambiental, em uma pequena empresa do setor de cosméticos da 

Amazônia, chamada Amazongreen. 

Principais 

Contribuições 

Foi identificado que as pequenas empresas podem ter suas estratégias de gestão de pessoas 

alinhadas à estratégia de sustentabilidade, com o desenvolvimento de políticas e práticas de 

gestão de pessoas que possam favorecer a sustentabilidade organizacional, mesmo que seja de 

maneira informal. 

Tipo de 

documento  
Artigo  

Metodologia Estudo de Caso 

  

http://engemausp.submissao.com.br/20/anais/arquivos/309.pdf
http://engemausp.submissao.com.br/20/anais/arquivos/309.pdf
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(conclusão quadro 4) 

Alinhamento entre Sustentabilidade e Gestão Estratégica de Pessoas 

GONÇALVES, M. F.; STEFANO, S. R.; BACCARO, T. A. (2017) 

Objetivo 
Compreender como os níveis de sustentabilidade organizacional se relacionam com as práticas 

de gestão estratégicas de pessoas em uma cooperativa agroindustrial. 

Principais 

Contribuições 

A constatação é corroborada pela literatura, a qual indica que os níveis de sustentabilidade 

organizacional contribuem significativamente quando alinhados às estratégias da gestão de 

pessoas, em qualquer tipo de organização. 

Tipo de 

documento  
Artigo 

Metodologia Estudo de caso 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Oliari et al. (2018). 

 

No quadro 4 são apresentadas as discussões teóricas verificadas e a importância do tema 

com a discussão teórica; verificou-se também a importância da preocupação com 

sustentabilidade e a estratégias de gestão de pessoas para o crescimento das organizações, dada 

a necessidade de se diferenciar em um mercado tão competitivo. 

O estudo exploratório intitulado de Desenvolvimento de pessoas para a sustentabilidade: 

uma análise comparativa das ações promovidas por empresas brasileiras, realizado por Arruda 

e Quelhas (2011), apresenta um estudo comparativo entre os relatórios de sustentabilidade de 

empresas brasileiras e a literatura especializada na área de gestão de pessoas. 

Esse estudo verificou a existência de fragmentos dos aspectos relativos à 

sustentabilidade organizacional nos relatórios de educação corporativa, voltadas à 

sustentabilidade na gestão de pessoas. Os resultados encontrados na pesquisa revelam a 

existência da utilização de programas de remuneração variável como forma de ampliar a 

motivação dos empregados e o diálogo social como meio de efetivação das políticas de 

sustentabilidade. 

O segundo documento tem como título: O alinhamento entre a estratégia de gestão de 

pessoas e a sustentabilidade em uma pequena empresa: Amazongreen, e foi realizado em 2012, 

pelos autores Silva, Albuquerque e Leite (2012). O estudo foi desenvolvido em uma empresa 

de pequeno porte, com foco no alinhamento entre a gestão de pessoas e a sustentabilidade e 

demonstrou que o alinhamento entre as temáticas tem um olhar interno dos processos da gestão 

e das práticas, as quais foram traçadas por meio das políticas voltadas para a sustentabilidade, 

trazendo resultados positivos para a organização. 

O terceiro documento analisado com o título de Organizational sustainability and 

strategic people management: a case study in an agroindustrial cooperative, dos autores 

Gonçalves, Stefano e Baccaro (2017), foi desenvolvido em uma cooperativa agroindustrial que 
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possui princípios voltados para a sustentabilidade; a análise é um estudo de caso. Conforme os 

dados encontrados pelos autores, pela falta de liderança no setor de gestão de pessoas na 

organização, foi verificado que as discussões são executadas e não compartilhadas na 

elaboração das estratégias entre os setores, faltando maior ênfase no alinhamento estratégico de 

pessoas na organização que sejam voltadas aos propósitos da sustentabilidade organizacional. 

Do mesmo modo Whitelock (2012) apresenta que as empresas necessitam de forte 

alinhamento entre as estratégias de gestão e a cadeia de suprimentos, o qual contribuem para o 

fortalecimento da empresa no mercado, turbulento, ressaltando ainda que essas operações no 

mundo do negócio, é imprescindível o alinhamento também entre estratégias sustentáveis por 

meio de práticas de gerenciamento voltados ao cliente interno, uma vez que podem criar 

pressões conflitantes resultando em um ambiente mutável.  

Conforme Freitag e Fischer (2013) e Fischer e Albuquerque (2010), a gestão de pessoas 

é um tema que configura prioridade nas pesquisas nacionais e internacionais; dessa forma, 

predominam-se as pesquisas que buscam a diferenciação entre a gestão de pessoas e a gestão 

de recursos humanos, mostrando que os modelos de gestão fazem uma importante conexão com 

a sustentabilidade, tomando por base os documentos estudados. 

No entanto cabe ressaltar conforme, Martinson e Leon (2018), o alinhamento vertical 

entre estratégias do negócio e a gestão de Recursos humanos não devem ser ignorados, pois o 

setor de recursos humanos, por intermédio de ações e práticas reestruturadas desenvolvem papel 

positivo no desempenho organizacional. Reforçando assim a necessidade de mais pesquisas 

com foco em alinhamento estratégico entre as temáticas Recursos Humanos/Gestão de Pessoas 

e a Sustentabilidade organizacional, tal como foi proposta nessa pesquisa.  

Sendo assim o próximo item apresenta a forma metodológica utilizada na condução 

desta investigação, instituindo a ontologia e epistemologia de pesquisa, elencando os seus 

métodos de classificação, descrevendo a unidade e o público alvo, além dos procedimentos 

para análise de dados de forma a atingir os objetivos propostos. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o método, as técnicas e os procedimentos 

metodológicos que foram utilizados na pesquisa, os quais permitiram responder à pergunta 

inicial; a respeito das diretrizes, para a maior compreensão assegurando a possibilidade de 

réplica científica do tema proposto, conforme Silveira et al. (2009), a metodologia visa a 

responder a pergunta ou questão inicial, sendo os caminhos descritos com rigor; dessa forma, 

será possível assegurar a compreensão e réplica científica do tema proposto.  
 
Neste capítulo será apresentada a configuração metodológica, considerando que a 

pesquisa não constitui uma ação isolada e ao acaso, existindo portanto, um planejamento com 

ações que foram preestabelecidas, observando o conhecimento exposto em literatura 

especializada, com abordagens anterior já testadas, com leis, princípios e agenda metodológica 

estabelecida para este estudo de caso; a fim de determinar o processo de investigação, as 

normas, as etapas e os processos foram definidos anteriormente pelo projeto de dissertação.  

 

3.1 ASPECTOS GERAIS  

 

O homem necessita compreender o mundo e suas necessidades do cotidiano para buscar 

subsídios nas distintas ciências tais: como filosofia e psicologia, nesse sentido, este capítulo 

tem o objetivo de detalhar os procedimentos, a abordagem ontológica e epistemológica da 

pesquisa.  

A pesquisa qualitativa busca trabalhar com dados subjetivos, crenças, valores, opiniões, 

hábitos e fenômenos para a contextualização que envolve a coleta de dados que hora versa em 

entrevistas, observações e a participação direta ou indireta para que se possa observar a relação 

social do cotidiano, os atores com o objeto de pesquisa (MINAYO, 2011). 

Segundo Crotty (1998), são grandes as discussões em pesquisas nas ciências sociais 

sobre os elementos que serão seguidos na perspectiva qualitativa; esses elementos são a 

epistemologia com o início do processo de pesquisa, com as questões filosóficas, os 

paradigmas, isso segundo a postura da lente teórica escolhida para embasar a metodologia a ser 

percorrida dentro do método escolhido para se obter resposta à pergunta ou hipótese proposta 

para a pesquisa.  

A perspectiva teórica é a postura filosófica escolhida e informada na metodologia que 

embasou a pesquisa, tendo um contexto de forma lógica e criteriosa da fundamentação, a 
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epistemologia é a perspectiva teórica que embasa o conhecimento, por intermédio do método 

do design metodológico escolhido. Os métodos, as técnicas ou os procedimentos usados na 

coleta e análise de dados irão responder à pergunta ou às hipóteses propostas para as pesquisas 

com maior confiabilidade (CRESWELL; CLARK, 2015). 

Segundo Sacool (2009), a ontologia é o pressuposto da interação do sujeito em relação 

à pesquisa, acreditando na construção da realidade do sujeito como objeto central. Essa 

realidade é entendida em decorrência da epistemologia escolhida para o processo, suas 

interações sociais e intersubjetividade coletivamente.  

No que se refere à classificação dessa pesquisa, predominantemente qualitativa, ao qual 

se busca os pressupostos interpretativos, sendo adotado a ontologia da Interação sujeito-objeto, 

a epistemologia é construtivista, o paradigma é interpretativista com método de pesquisa em 

estudo de caso múltiplo e as técnicas de coleta e análise de dados são a entrevista, observação 

assistemática com a análise do conteúdo. Os fundamentos lógicos justificam-se na pesquisa 

descritiva, e nesta dissertação os casos escolhidos são representativos, possuindo um caráter de 

investigação para a temática em estudo, do alinhamento dos Modelos de Gestão Estratégica de 

Pessoas com o conjunto de políticas e práticas de sustentabilidade, uma vez que se trata de 

indústrias conceituadas no mercado nacional e internacional. 

Diante dessa exposição, de acordo como Creswell (2010), as concepções filosóficas que 

norteiam essa dissertação serão mais bem apresentadas nas estratégias de pesquisa a seguir. 

 

3.2 MODELO TEÓRICO E CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

As estratégias que nortearam a pesquisa e seus resultados são compostas de validade e 

confiabilidade, uma vez que a pesquisa qualitativa tem sua epistemologia regrada na não 

mensuração dos dados em atributos e termos conceituais; a partir dessa visão a presente 

pesquisa apresenta um design que distingue a consistência dos instrumentos de coleta de dados 

por meio de estudos bibliográficos em livros, revistas especializadas, em biblioteca pública e 

online e documentos representativos das empresas online ou impressos que foram estudados 

para estabelecer as categorias representadas na figura 6. 
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Figura 6 - Modelo Teórico de Análise 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2018). 

 

A figura 6 apresentou o modelo teórico de análise que serviu de esboço das etapas que 

foi feita na análise do conteúdo que sustentou a metodologia da pesquisa, contribuindo para a 

melhor compreensão dos conceitos definidos por meio do embasamento teórico, já esboçado 

no modelo teórico. 

De modo geral, a pesquisa qualitativa, segundo Da Silva e Guerreiro (2011), atribui 

alguns aspectos que podem ser considerados como validadores de estudos fenomenológicos, 

quais sejam tentar definir a realidade da pesquisa de como o pesquisador vê o fenômeno, as 

especificidades, defesa do ethos científico, fidedignidade, a triangulação dos dados e a 

reflexividade, transparência e clareza dos dados e procedimentos, além da descrição detalhada 

no decorrer da pesquisa. Nesse sentido é importante elucidar a pesquisa em questão. 

 

3.3 DEFINIÇÃO DA UNIDADE DE ANÁLISE  

 

A população de uma investigação pode ser definida mediante o problema gerencial ou 

a pergunta de pesquisa, Cooper e Schindler (2016) afirmam que a população pode ser os grupos, 

unidades ou elementos a ser mensurados na verificação dos dados, ou seja, a unidade ou grupo 

ao qual se pretende estudar. 

Este estudo foi realizado em duas indústrias de grande porte de papel e celulose situadas 

na região sul do Brasil; entendem-se como empresa de grande porte, segundo o IBGE, as 

Modelo de Gestão de 

Pessoas  

        Gestão de 

Sustentabilidade 

Organizacional 

Conjunto de Políticas e Práticas de Gestão 

de Pessoas para Gerir a Sustentabilidade 

ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO 
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indústrias que possuem mais de 500 funcionários. A lei que estabelece as diretrizes para o porte 

das indústrias no Brasil é a Lei N° 10.165, de 27 de dezembro de 2000: “III- empresa de grande 

porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a R$12.000.000.00 (doze milhões 

de reais).” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2000, p. 51). 

A escolha das indústrias para este estudo dá-se pela acessibilidade e a aceitação por 

parte das empresas em participar da pesquisa, e pelas várias ações relacionadas à gestão de 

pessoas, sustentabilidade e representatividade de atuação nacional e internacional. As empresas 

escolhidas, Amazonas CIA de Papel e Celulose, empresa com nome fictício para a preservação 

da identidade da empresa, e Santa Maria CIA de Papel e Celulose, nome fidedigno, 

estabelecidas na região Sul do Brasil, há mais de 60 anos, apresentadas no quadro 5, no que 

estão caracterizados os números de funcionários, número de unidades, tipo de produção, 

capacidade de Produção e Produtos. 

 

Quadro 5 - Caracterização das Unidades de Análise 
Empresa Nº de funcionários 

total corporativo 

Nº de 

funcionários total 

unidade estudada 

Nº de 

unidades 

Tipo de 

produção 

Produção 

principal 

Amazonas 
770 

(em16/01/2019) 

471 

16/01/2019 
4 unidades 

Papel e 

celulose 
Papel-cartão 

Santa 

Maria 

538 

(em 29/04/2019) 

386 

(em 29/04/2019) 
1 unidade Papel 

Papel para 

impressão e 

papel especial. 

Fonte: Elaborado pela Autora com base na coleta de dados (2019). 

  

O quadro 5 apresenta resumidamente as empresas que fizeram parte do locus da 

pesquisa: a Amazonas CIA de Papel e Celulose possui mais de 770 colaboradores no grupo 

Amazonas, com 471, somente na unidade estudada, no entanto a empresa possui 4 unidades, 

sendo 2 duas unidades fabril, um centro de distribuição e escritório central, tendo capacidade 

total de produção de 140 mil toneladas de papel cartão, se destacando pelo reconhecimento 

entre as melhores em termos de produção gráfica.  

 A Santa Maria CIA de Papel e Celulose, unidade estudada faz parte do Grupo Santa 

Maria, possuindo no grupo Santa Maria mais de 530 funcionários, o grupo é composto de duas 

hidroelétricas, uma fazenda de produção agrícola e a unidade fabril, com 386 funcionário, em 

29 de abril de 2019, dados fornecidos pelo setor de gestão de pessoas. Com produção de 105 

mil toneladas de papel/ano o principal produto produzido sendo na linha de papéis, a qual é 

composta por uma variedade de produtos offset, apergaminhados, monolúcido, kraft branco, 

inclusive aperfeiçoados para impressão a laser e formulário contínuo.  
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Os critérios que nortearam a pesquisa foram: a origem das organizações, sendo 

estabelecidas na região sul do Brasil; por ser do mesmo setor, a saber, da indústria de papel e 

celulose; por serem líderes de propriedade de capital; por permitirem o acesso à pesquisa de 

campo e por terem um aporte ao tema alinhamento estratégico organizacional. 

 

3.4 INSTRUMENTO DE PESQUISA E COLETA DE DADOS 

 

A realização de um estudo de caso envolve várias ações a serem desenvolvidas, tais 

como protocolo de investigação; Jacob e Furgerson (2012), Yin (2015), Fontelles (2009), Luna 

(1998) afirmam  que o protocolos de pesquisas e de coleta de dados são considerados de suma 

importância para uma pesquisa científica; para esses autores existe uma linha coerente de 

ligação entre o objeto de pesquisa e os caminhos traçados para se obter os resultados com ética, 

devendo contemplar os seguintes pontos: tema, revisão da literatura, questão ou problema de 

estudo, seleção das unidades, desenho do estudo, modelo teórico, estratégias da condução do 

estudo, tipo de análise dos dados, considerações éticas e de responsabilidade.  

Para a elaboração dessa dissertação foi utilizado o projeto de pesquisa  aprovado no dia 

26 de novembro de 2018, em banca de qualificação do Programa de Pós-graduação em 

Administração – PPGADM - UNICENTRO-PR; ao fim da apresentação do projeto foram feitas 

algumas solicitações de ajustes pelos professores integrantes da banca, sendo estas solicitações 

gravadas, transcritas e colocadas na Planilha de Acompanhamento de Banca, para serem 

avaliadas pelos orientadores. Após as alterações necessárias e aprovadas, a planilha foi 

reencaminhada para a banca para revisão e acompanhamento.  

Após a qualificação foi iniciado o contato com as possíveis empresas que fariam parte 

do corpus da pesquisa, com o encaminhamento de ofício para três empresas 

concomitantemente, a saber, Ofícios n° 146, 147 e 148/2018-PPGADM, de solicitação de 

pesquisa, em 12 de dezembro de 2018, direcionados para os responsáveis do departamento de 

gestão de pessoas das empresas. Após vários contatos via telefone, WhatsApp e visita técnica  

na primeira empresa, que terá o nome alterado para Amazonas CIA de Papel e Celulose para 

preservar sua identidade, e Santa Maria CIA de Papel e Celulose, nome fidedigno, estabelecidas 

na região Sul do Brasil. Após reunião na empresa Santa Maria com integrantes do departamento 

de gestão de pessoas, comunicação por telefone e WhatsApp e o contato com a terceira empresa 

(que será mantida em anonimato), foi possível o acesso para desenvolver a pesquisa de campo 

em duas das empresas citadas; a empresa, Amazonas CIA de Papel e Celulose, será nominada 
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com nome fictício para a preservação de sua identidade, uma vez que o ofício de autorização 

para a divulgação do nome, não foi enviada pela empresa, até a entrega final dessa dissertação, 

tendo-se autorização verbal para a pesquisa, e a assinatura dos Tecles de todos os entrevistados.  

A empresa Santa Maria, segunda integrante na pesquisa apresentou ofício com a 

autorização da divulgação do nome da empresas, com isso o nome é fidedigno, na utilização, 

conforme anexo A. Sendo, que a terceira empresa não nominada, não foi possível obter 

autorização para a pesquisas no tempo estipulado no cronograma do projeto de pesquisa, 

iniciando a coleta dos dados efetivamente no mês de janeiro de 2019 estendendo-se até o mês 

de abril de 2019.  

Para Yin (2015), a coleta dos dados e os instrumentos permitem ao pesquisador capturar 

o maior número de informações relevantes para a obtenção dos resultados esperados; para esta 

pesquisa foi utilizada pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, entrevista e observação 

assistemática. As entrevistas, segundo Yin (2015) e Gil (2009),  são essenciais em um estudo 

de caso, pelo maior número de informações acessadas na coleta de dados, os quais são de 

extrema importância, capturando as ações e expressões corporais dos entrevistados, que de 

alguma forma envolvem as respostas e fornecem informações extras à pesquisa. Quanto ao 

roteiro das entrevistas nessa pesquisa optou pela entrevista com roteiro pré-estabelecido. 

No quadro 6 a seguir, será apresentado um resumo das técnicas e instrumentos que 

foram utilizados para conduzir a pesquisa.  

 

Quadro 6 - Técnicas e Instrumentos de Coleta de Dados 

(continua)  

Caso Entrevistas e Observações Documentos 

A
m

a
zo

n
a

s 
C

IA
 d

e 
P

a
p

el
 e

 C
el

u
lo

se
  

  

1) AMA DIR 1 – Telefone. Documentos públicos:   

2) AMA GP 1 – Telefone. * Prêmios e Reconhecimentos AMAZONAS (site da empresa). 

3) AMA GP 2 – Presencial.    Certificações e Selos: 

4) AMA GP/RS 3 – Presencial.   * FSC® (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL), 2009; 

5) AMA SUST 2 – Presencial -  * ISO 14001 (VERSÃO 2015); 

 (contato imediato). * ISO 9001 (VERSÃO 2015); 

 * Certificação ISEG; 

  * Selo SESI ODS (2017). 

  Programas:  

  * Amazonas-Por Você – entrevista. 

  Ações: 

  

  

  

  

Visita às instalações Unidade. 

* Prêmio-Amazonas Gravura (2001) – (site da empresa); 

*Revista, livros e artigos: (site da empresa). 

Documentos internos:   

Informativo Amazonas & Você (documento impresso); 

Projeto Sustentabilidade na prática (documento impresso); 

Lista de funcionários. 
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(conclusão quadro 6) 
 S

a
n

ta
 M

a
ri

a
 

C
IA

 d
e 

P
a

p
el

 

e 
C

el
u

lo
se

 

1) STA 1 DIR 1 – Presencial. 

2) STA 1 GP  1 – Presencial. 

3) STA 2 GP 2 – Presencial, 

(contato imediato). 

4) STA SUST – Presencial.   

   

Documentos públicos:  Website da empresa   

 * FSC® (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL), 2009. 

Documentos internos:   

 Organograma; 

 Pesquisas de satisfação. 

Fonte: Elaborado pela Autora (2018), com base Pires, (2011). 

 

O quadro 6 apresenta as fontes primárias da coleta de dados, no qual foi utilizada a 

entrevista individual semiestruturada; na pesquisa documental foram utilizados resumos e 

notas,  registros das observações assistemáticas no diário de campo, documentos privados que 

foram disponibilizados pelas empresas e documentos de livre acesso no website das empresas, 

tais como políticas, missão, visão, objetivos, programas, premiações, certificações, assim como 

outros relatórios que foram autorizados e encaminhados pelos participantes do estudo e 

colocados ordenadamente no protocolo de coleta de dados das empresas, conforme Apêndice 

B.  

Quanto às entrevistas, seguiu-se o modelo semiestruturado com três roteiros de 

entrevistas conforme Apêndices C, D e E, sendo cada roteiro construído para cada área: Gestão 

Estratégica, Gestão de Pessoas e Gestão de sustentabilidade; com o auxílio do referencial 

teórico, cada roteiro foi direcionado em 3 momentos da coleta de dados, como explicitado a 

seguir:  

No primeiro momento os roteiros seguiram a ordem de apresentação do pesquisador 

acerca da proposta que envolveu o projeto de pesquisa e suas finalidades, expondo os aspectos 

referentes à confiabilidade e ao anonimato dos entrevistados; foi feita a leitura, esclarecido as 

dúvidas a respeito do projeto e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TECLE, exposto no Apêndice A, o qual serviu para maior confiabilidade dos dados,  sendo que 

somente depois desse momento é que foi iniciada a gravação das entrevistas. 

No segundo momento da entrevista foram solicitados os dados categóricos dos 

entrevistados, tais como nome, idade, formação, cargo tempo de trabalho na organização e no 

cargo e a trajetória profissional; em seguida foi direcionado a entrevista para melhor conhecer 

a empresa e o contexto do mercado de atuação; a solicitação dos documentos que serviram de 

subsídio da análise dos dados secundários visou a aproximação entre entrevistado e 

entrevistador.  

A terceira parte da entrevista respondeu aos objetivos específicos e o roteiro 

semiestruturado foi o instrumento que auxiliou para definir as categorias e subcategorias,  
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As categorias de análise estão ligadas aos objetivos do estudo e para que construtos 

atinjam os objetivos propostos, utilizou-se a categorização, mediante a qual foi possível 

verificar as principais informações de maneira ordenada para a conclusão da pesquisa. Existem 

duas definições de categorias: a constitutiva, que aborda as definições conceituais em um nível 

de ideias abstratas e seus significados, e a operacional, que diz respeito às observações feitas 

na coleta de dados de campo, fornecendo melhor entendimento das categorias definidas 

(BAUER; GASKELL, 2015). Salienta-se que para essa pesquisa foram utilizadas ambas as 

definições. 

Para Cooper e Schindler (2016) e Bauer e Gaskell (2015), as categorias de análise que 

formam os constructos que foram objetos de estudo, referem-se à ideia que está em constante 

articulação, as categorias podem ser definidas como Constitutivas, categoria conceitual, ou seja 

definidas a partir da teoria preestabelecida no referencial teórico, as Operacionais que são as 

observações feitas com a pesquisa de campo, compatíveis com os conceitos já estudados no 

referencial teórico. 

Sendo para fins dessa pesquisa foram utilizadas ambos os conceitos, salientamos que 

cada categoria é um dos objetivos específicos da pesquisa, num total de quatro categorias e em 

cada uma formou-se as subcategorias com as definições constitutivas (D.C) e as definições 

operacionais (D.O), conforme o quadro 7. 

 

Quadro 7 – Categorias de Análise 

(continua) 
Categoria  Subcategoria Definição Constitutiva Definição Operacional 

Modelo de Gestão de 

Pessoas 

 

Princípios 

É origem da empresa com seu 

idealizador que definem a filosofia 

da empresa, assim como os 

elementos que influenciaram 

internamente e externamente a 

organização (ALBUQUERQUE 

OLIVEIRA, 2010; FLEURY, 2002 

e FLEURY; FISCHER, 2002).  

Realizou-se com as entrevistas 

do roteiro semiestruturado, 

perguntas 1, 2 e 3 do apêndice C, 

observação de ambiente, diário 

de pesquisa e análise do site 

oficial das empresas. 

Estratégias 

Gestão está relacionada com o 

gerenciar e orientar da 

organização, com o intuito de 

cumprir a missão, valores e 

objetivos da organização 

(FISCHER, 2002; FLEURY, 

2002). 

Realizou-se com as entrevistas 

do roteiro semiestruturado, 

perguntas 4, 9 10,11, 12 e 17 do 

apêndice C, observação de 

ambiente, diário de pesquisa e 

análise do site oficial das 

empresas. 

Indivíduos na 

organização 

 As características e o 

comportamento dos indivíduos 

presentes na organização exercem 

forte influência na estrutura da 

organização.  (FISCHER, 2002; 

FLEURY, 2002). 

Realizou-se com as entrevistas 

do roteiro semiestruturado, 

pergunta 7, 8 e 15 do apêndice C, 

observação de ambiente, diário 

de pesquisa e análise do site 

oficial das empresas.  
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(continuação quadro 7) 
Categoria Subcategoria Definição Constitutiva Definição Operacional 

Modelo de Gestão de 

Pessoas 

 

Estrutura 

 Modelos de gestão de pessoas são 

marcados de mudanças e estilos 

gerenciais, podendo envolver 

positivamente ou não a 

organização (FICHER, 2002; 

FRANÇA, 2015). 

Realizou-se com as entrevistas 

do roteiro semiestruturado, 

perguntas 5, 6, 13, 14, 16 e 17, 

do apêndice C, observação de 

ambiente, diário de pesquisa e 

análise do site oficial das 

empresas. 

Políticas e Práticas 

de Gestão de Pessoas 

para gerir a 

Sustentabilidade 

Organizacional 

Projetos 

Projetos sociais não devem ser 

considerados apenas como um 

chamariz para o marketing ou 

vantagem competitiva, com um 

significado maior, devendo estar 

inseridas na cultura e nos valores 

da organização. (ARRUDA; 

QUELHAS, 2011) 

Realizou-se com as entrevistas 

do roteiro semiestruturado, 

perguntas 14, 15, 16, 17 e 18 do 

apêndice D, observação de 

ambiente, diário de pesquisa e 

análise do site oficial das 

empresas.  

Recrutamento, 

Seleção e 

Testes 

psicológicos 

Será bem-sucedido se as 

estratégias do processo de 

recrutamento seleção e os testes 

psicológicos tenham traços claros a 

respeito do desenvolvimento 

ambiental (JABBOUR; SANTOS, 

2007). 

Realizou-se com as entrevistas 

do roteiro semiestruturado, 

perguntas 9, 12, 13 e 19 do 

apêndice D, observação de 

ambiente, diário de pesquisa e 

análise do site oficial das 

empresas. 

Cargos, 

Salários e 

Benefícios 

A remuneração e os benefícios, 

valor econômico/financeiro que 

mostra o quanto aquele cargo é 

valorizado, além da descrição de 

cada cargo com suas 

responsabilidades e atividades, 

assim estipula-se a faixa salarial 

(MASCARENHAS, 2009). 

Realizou-se com as entrevistas 

do roteiro semiestruturado, 

perguntas 6, 12, 13 e 19 do 

apêndice D, observação de 

ambiente, diário de pesquisa e 

análise do site oficial das 

empresas. 

Aprendizagem, 

Treinamento e 

Desenvolvimen

to 

No processo de desenvolvimento 

de novos produtos de maneira 

sustentável, está atrelada ao 

aprendizado que os funcionários 

desenvolvem (JABBOUR; 

SANTOS, 2007). 

Realizou-se com as entrevistas 

do roteiro semiestruturado, 

perguntas 12, 13 e 19 do 

apêndice D, observação de 

ambiente, diário de pesquisa e 

análise do site oficial das 

empresas. 

Avaliação de 

Performance e 

Competências 

Na avaliação de performance e 

competências pode-se perceber 

quão engajado o indivíduo está no 

processo ou na implementação da 

sustentabilidade, (MUNCK; 

GALLELI; DE SOUZA, 2013). 

 

Realizou-se com as entrevistas 

do roteiro semiestruturado, 

perguntas 12, 13 e 19 do 

apêndice D, observação de 

ambiente, diário de pesquisa e 

análise do site oficial das 

empresas. 

Comunicação e 

Endomarketing 

O endomarketing e a comunicação 

quando compreendido como 

prática de sustentabilidade pelo 

cliente interno valorizam o capital 

intelectual promovendo a 

excelência organizacional 

(MASCARENHAS; ZAMBALDI; 

NATRIELLI, 2010). 

 

Realizou-se com as entrevistas 

do roteiro semiestruturado, 

perguntas 12, 13 e 19 do 

apêndice D, observação de 

ambiente, diário de pesquisa e 

análise do site oficial das 

empresas. 
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(continua quadro 7) 
Categoria Subcategoria Definição Constitutiva Definição Operacional 

Políticas e Práticas 

de Gestão de Pessoas 

para gerir a 

Sustentabilidade 

Organizacional 

Qualidade de 

Vida, Saúde e 

Ergonomia 

O bem-estar e a saúde dos 

indivíduos contribuem diretamente 

para a saúde tanto física quanto 

social, preconizadora da satisfação 

do indivíduo na organização. 

(RUEDA; SERENINI; 

MEIRELES, 2014), 

Realizou-se com as entrevistas 

do roteiro semiestruturado, 

perguntas 12, 13 e 19 do 

apêndice D, observação de 

ambiente, diário de pesquisa. 

Relações e 

Direito do 

Trabalho 

Os resultados, buscados com as 

práticas de gestão da 

Sustentabilidade, incluem, além da 

proteção ambiental, também os 

cuidados sociais, como a prática 

das leis trabalhistas,  

Realizou-se com as entrevistas 

do roteiro semiestruturado, 

perguntas 12, 13 e 19 do 

apêndice D, observação de 

ambiente, diário de pesquisa. 

Relações e 

Direito do 

Trabalho 

saúde da comunidade e dos 

trabalhadores e justiça social, junto 

às comunidades nas quais a 

organização está incluída. 

(SAVITZ; WEBER, 2013). 

 

Consultoria 

Interna e 

Externa 

Contratação de consultoria interna 

ou terceirização: está se 

constituindo essa forma de 

trabalho, com estagiários ou 

trabalhadores na área do 

teletrabalho, ou freelancers; é uma 

“onda” crescente na terceirização 

pela grande flexibilidade do 

trabalho, tendo impacto maior no 

pilar social da sustentabilidade. 

(FRANCO; DRUCK; 

SELIGMANN-SILVA, 2010) 

Realizou-se com as entrevistas 

do roteiro semiestruturado, 

perguntas 12, 13 e 19 do 

apêndice D, observação de 

ambiente, diário de pesquisa. 

Influenciadores do 

Alinhamento 

Estratégico 

Sustentável 

 

Inibidores  

Considerados como 

influenciadores nas estratégias de 

gestão para a sustentabilidade, 

acredita-se que a falta de 

participação, ou a falta de postura 

proativa, dentre outros são 

inibidores do alinhamento. Assim 

como ao contrário, a participação 

proativa da alta cúpula poderá ser 

um facilitador do processo de 

sustentabilidade (OLIVEIRA, et 

al., 2013).   

Realizou-se com as entrevistas 

do roteiro semiestruturado, 

perguntas 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 

16, 17, 18, e 19 do apêndice D, 

perguntas 2, 3, 4, 5, 6 ,7 e 11 do 

apêndice E e a   observação de 

ambiente, diário de campo. 

Facilitadores  

O envolvimento da alta diretoria e 

dos tomadores principais das 

decisões assim como as estratégias 

utilizadas, no planejamento podem 

ser de extrema importância para o 

processo de alinhamento entre 

Gestão de pessoas e a 

Sustentabilidade praticada nas 

organizações (SAVITZ E 

WEBER, 2013).   

Realizou-se com as entrevistas 

do roteiro semiestruturado, 

perguntas semiestruturado, 

perguntas 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 

16, 17, 18, e 19 do apêndice D, 

perguntas 2, 3, 4, 5, 6 ,7 e 11 do 

apêndice E e a   observação de 

ambiente, diário de campo. 
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(conclusão quadro 7) 
Categoria Subcategoria Definição Constitutiva Definição Operacional 

Formulação das 

estratégias de gestão 

de pessoas para gerir 

a sustentabilidade 

 

Conceito e 

contribuições  

A visão coerente por parte dos 

profissionais de gestão de pessoas 

influencia na formulação das 

estratégias para a sustentabilidade, 

pois está diretamente relacionada 

com as estratégias do negócio. 

(EGELS-ZANDÉN; ROSÉN, 

2015) 

Realizou-se com as entrevistas 

do roteiro semiestruturado, 

perguntas 1, 2, 3 e 14 do 

apêndice E, observação de 

ambiente, diário de campo. 

Envolvimento 

nas diretrizes 

É evidenciada a importância do 

envolvimento da gestão de pessoas 

nas diretrizes voltadas para a 

sustentabilidade organizacional 

tendo reflexos de melhora do 

desempenho financeiro, no 

estímulo à inovação, assim como 

no envolvimento com os 

stakeholders (PAZ; KIPPER, 

2016). 

Realizou-se com as entrevistas 

do roteiro semiestruturado, 

perguntas 3, 4, 5, 8, 11 e 12 do 

apêndice E, observação de 

ambiente, diário de campo. 

Papel 

estratégico  

As pessoas nas organizações 

assumem um papel estratégico e 

relevante nas organizações, uma 

das principais fontes para a 

competência organizacional, 

devendo, portanto, ser valorizadas 

e desenvolvidas diretrizes, 

políticas e práticas de gestão de 

pessoas voltadas para gerir a 

sustentabilidade organizacional. 

(DEMO et al., 2018). 

Realizou-se com as entrevistas 

do roteiro semiestruturado, 

perguntas 6, 7, 10 e 13 do 

apêndice E, observação de 

ambiente, diário de campo. 

Fonte: Elaborado pela Autora (2019). 

 

O quadro 7 apresenta as categorias  e subcategorias de análise, as quais foram 

construídas com o suporte do referencial teórico para dar maior suporte a coleta dos dados e 

auxiliar na análise dos dados, sendo elas: Modelo de Gestão de Pessoas, com as subcategorias 

são os Princípios, as Estratégias, o Indivíduo e a Estrutura. Foram utilizados para a construção 

do roteiro literatura especializadas: Fleury (2002), perguntas 1, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; Albuquerque 

Oliveira (2010), Fleury (2002) e Fleury e Fischer (2002), perguntas 2 e 3; Fischer (1998), 

perguntas 4, 5 e 6;  França (2015), pergunta 14; Savitz e Weber (2013), pergunta 16; Parolin e 

Albuquerque (2009), pergunta 17 e a pesquisadora, perguntas  5 e 13 com 17 perguntas no total, 

conforme apêndice C.  

A segunda Categoria é as Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas para gerir a 

Sustentabilidade Organizacional, as subcategorias que surgiram desses construtos foram: 

Projetos, Recrutamento, seleção e testes psicológico, Cargos e salários e benefícios, 

Aprendizagem, treinamento e desenvolvimento, Avaliação de Performance e Competências, 

comunicação e endomarketing, Qualidade de vida, saúde e ergonomia, Relações de direto do 
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trabalho e Consultoria interna e externa. Com total de 19 perguntas, para a construção deste 

roteiro foram utilizados autores da literatura especializadas tais como França, (2015) pergunta, 

12; Savitz e Weber (2013), perguntas 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 e 18; Demo (2005), 

perguntas, 9 e 19;  Silva (2009) perguntas 4, 5, 10, 11, 12, e 19; a pesquisadora, perguntas 3, 

como total de 19 perguntas conforme o apêndice D. 

A terceira categoria são os Influenciadores do Alinhamento Estratégico Sustentável com 

as subcategorias, Facilitadores e Inibidores.  Para essa categoria foi utilizado dois roteiros, 

conforme o apêndice D, Savitz e Weber (2013), perguntas  2, 6, 7, 13, 16, 17 e 18; Demo (2005), 

perguntas, 9 e 19;  Silva (2009) perguntas 5, 10 e 19; a pesquisadora, perguntas 3, e com o 

apêndice E , com as perguntas 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11  de Pires (2011), total de 19 perguntas. 

A quarta categoria denominada Formulação das Estratégias de Gestão de Pessoas para 

gerir a Sustentabilidade teve três subcategorias: Conceito e Contribuições, Envolvimento nas 

diretrizes e Papel estratégico. O roteiro utilizado foi Pires (2011), que contém 14 perguntas 

conforme apêndice E, cabe salientar que as perguntas foram adaptadas para o setor da indústria, 

uma vez que o roteiro era direcionado para empresas de todos setores e não especificamente a 

um ramo de atividade.  

Segundo Yin (2015) e Gil (2009), as entrevistas são importantes fontes de dados para o 

estudo de caso, sendo que elas devem ser aliadas a outras técnicas capazes de trazer maior 

confiabilidade à pesquisa, sendo de suma importância sua utilização, desde que aliadas à técnica 

de observação. São elas: observação sistemática, observação assistemática, observação 

participante, observação não participante, observação individual, observação em grupo, 

observação direta, observação indireta, observação na vida real e observação em laboratório.  

Para esta pesquisa será utilizada a técnica de observação assistemática, uma vez que, 

segundo os autores acima citados, essa é a mais adequada por ser uma observação que não 

necessita de planejamento prévio, pois é uma observação do ambiente e dos indivíduos por 

acaso, sendo os pontos interessante e importantes anotadas posteriormente em formulários 

apropriados. 

No caso desta dissertação, conforme o Apêndice F, Registro de Observação Diário de 

Campo (empresa), que visou à observação e ao registro dos dados observados no ambiente da 

empresa, e o Apêndice G, Registro do Diário de Campo (funcionários), que visou ao registro 

das observação dos funcionários antes, durante e depois das entrevistas, sendo que esses 

registros foram utilizados como subsídio na análise do conteúdo. 
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Sendo assim, para essa dissertação foi elaborado o protocolo de coleta de dados tanto 

para a empresa quanto para os funcionários de acordo com Flick (2009), o protocolo da empresa 

e do entrevistado deve conter os elementos básicos, mas necessários, para identificar o estudo 

do caso na pesquisa qualitativa. Quanto às fontes secundárias, foram analisados o Website 

oficial das indústrias, a lista de funcionários da empresa Amazonas, o organograma, o relatório 

e o formulário de pesquisa de satisfação dos serviços prestados pelo DHO da empresa Santa 

Maria.  

Após a coleta de dados, foi realizada a transcrição das gravações das entrevistas, as quais 

foram encaminhadas por e-mail para os entrevistados, para a validação; após o retorno e as 

possíveis alterações, as transcrições passaram para o mapa de associação de ideias, apêndice H, 

que coletou os fragmentos considerados os mais importantes de cada pergunta nas gravações 

de cada entrevistados para posterior análise; apresenta-se o apêndice I com os fragmentos 

encontrados nos documentos que foram disponibilizados pelas empresas, e os verificados no 

website oficial das empresas. 

Segundo Spink (2010), os mapas são um meio de verificar as transcrições das 

entrevistas, localizando os objetivos de maneira sistematizada, buscando os aspectos formais 

da construção linguística, sendo que esta construção dialoga implicitamente com a produção do 

de um duplo sentido, sendo eles o de dar subsídios ao pesquisador sobre uma linha de processo 

de interpretação o qual facilita a comunicação do fenômeno estudado, e o de facilitar a 

comunicação do processo interpretativo.  

Os dados que foram coletados foram de extrema importância, uma vez que forneceram 

subsídios mais amplos e informações, necessárias para responder os objetivos específicos 

proposto nesta dissertação, que será melhor expostos no quadro 8.   

 

Quadro 8 – Resumo dos Documentos e Procedimentos adotados em cada Objetivo Específico 

(continua)  
Objetivo Específicos  Documento  Procedimento 

Identificar qual 

modelo de gestão de 

pessoas é praticado 

pelas indústrias, na 

visão dos funcionários 

táticos e estratégicos. 

 

Roteiro de entrevista Apêndice C, com 17 

perguntas. 

Entrevistas com Diretores estratégicos. 

Modelo da matriz da análise do conteúdo 

de cada empresa (fragmento gravação), 

apêndice H. 

Retirado as ideias centrais das entrevistas 

para a construção do Mapa de associação 

de ideias.  

Registro de observação diário de campo 

(empresa), conforme apêndice F. 

Observação Assistemática do ambiente 

interno e externo das empresas.  

Registro Diário de Campo (funcionários), 

conforme apêndice G.   

Conversas informais com funcionários 

das empresas. 

Análise do website das empresas.   Memória do histórico da fundação das 

empresas. 
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(conclusão quadro 8) 
Objetivo Específicos Documento Procedimento 

Identificar qual 

modelo de gestão de 

pessoas é praticado 

pelas indústrias, na 

visão dos funcionários 

táticos e estratégicos. 

Modelo da matriz da análise do conteúdo 

de cada empresa (fragmento documental e 

visual), apêndice I. 

Retirado as ideias centrais dos 

documentos para a construção do Mapa 

de associação de ideias. 

Verificar quais 

políticas e práticas da 

gestão de pessoas são 

voltadas para a 

sustentabilidade 

organizacional. 

Roteiro de entrevista Apêndice D com 19 

perguntas. 

Entrevistas com funcionários táticos da 

área de Gestão de Sustentabilidade. 

Modelo da matriz da análise do conteúdo 

de cada empresa (fragmento gravação), 

apêndice H. 

Retirado as ideias centrais das entrevistas 

para a construção do Mapa de associação 

de ideias.  

Registro de Observação Diário de Campo 

(empresa), conforme apêndice F.  

Observação Assistemática do ambiente 

interno e externo das empresas. 

Registro Diário de Campo (funcionários), 

conforme apêndice G.   

Conversas informais com funcionários 

das empresas. 

Revistas Internas, cartazes, Placas 

indicativas, informativos, formulários 

internos e e-mail. 

Foram lidos e registrados no diário de 

campo (empresa) os dados pertinentes a 

pesquisa. 

Análise do website das empresas.   Verificado todas as abas, do website, para 

localizar possíveis informações a respeito 

das políticas e práticas utilizadas pelas 

empresas. 

Modelo da matriz da análise do conteúdo 

de cada empresa (fragmento documental e 

visual), apêndice I. 

Retirado as ideias centrais dos 

documentos para a construção do Mapa 

de associação de ideias. 

Apontar os 

facilitadores e 

inibidores do processo 

de alinhamento entre o 

Modelo de gestão de 

pessoas e a 

Sustentabilidade 

Organizacional. 

Roteiro de entrevista Apêndice D, 

perguntas 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 

18 e 19 do apêndice “E”, 2,3,4,5,6,7 e 11, 

total de 19 perguntas. 

Entrevistas com funcionários táticos das 

áreas de Gestão de Sustentabilidade e 

Gestão de Pessoas. 

Modelo da matriz da análise do conteúdo 

de cada empresa (fragmento gravação), 

apêndice H. 

Retirado as ideias centrais das entrevistas 

para a construção do Mapa de associação 

de ideias.  

Registro de Observação Diário de Campo 

(empresa), conforme apêndice F. 

Observação Assistemática dos meios de 

comunicação.  

Registro Diário de Campo (funcionários), 

conforme apêndice G.   

E conversas indiretas com funcionários de 

diversas áreas. 

Modelo da matriz da análise do conteúdo 

de cada empresa (fragmento documental e 

visual), apêndice I. 

Retirado as ideias centrais dos 

documentos para a formação do Mapa de 

associação de ideias. 

Descrever as 

estratégias utilizadas 

para a implementação 

da sustentabilidade 

organizacional 

existentes nas 

organizações. 

 

Roteiro de entrevista apêndice E. Entrevista com funcionários táticos da 

área de Gestão de Pessoas. 

Modelo da matriz da análise do conteúdo 

de cada empresa (fragmento gravação), 

apêndice H. 

Retirado as ideias centrais das entrevistas 

para a construção do Mapa de associação 

de ideias.  

Registro Diário de Campo (funcionários), 

conforme apêndice G.   

E conversas indiretas com funcionários de 

diversas áreas. 

Revistas Internas, cartazes, placas 

indicativas, informativos, formulários 

internos, lista de funcionários, 

organograma, formulário de pesquisas e 

e-mail. 

Foram lidos e registrados no diário de 

campo (empresa) os dados pertinentes a 

pesquisa. 

Modelo da matriz da análise do conteúdo 

de cada empresa (fragmento documental e 

visual), apêndice I. 

Retirado as ideias centrais dos 

documentos para a construção do Mapa 

de associação de ideias. 

Fonte: Elaborado pela Autora (2019). 
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O quadro 8 apresentou resumidamente os documentos e procedimentos dos objetivos 

específicos, no entanto é necessário especificar que o registro diário de campo (funcionários), 

conforme apêndice G, o modelo da matriz da análise do conteúdo de cada empresa (fragmento 

gravação), apêndice H e modelo da matriz da análise do conteúdo de cada empresa (fragmento 

documental e visual), apêndice I, foram utilizados em todos os objetivos específicos.  

O primeiro objetivo específico; identificar qual modelo de gestão de pessoas é praticado 

pelas indústrias, na visão dos funcionários táticos e estratégicos. O roteiro utilizado para a 

entrevista possui 17 perguntas no total, o qual foi direcionado ao diretor geral (DG) e gerente 

estratégico (GE), de cada empresa, conforme o apêndice C, assim como a análise do website.  

O segundo objetivo específico; Verificar quais políticas e práticas da gestão de pessoas 

são voltadas para a sustentabilidade organizacional, foi utilizado o roteiro de entrevista 

Apêndice D, com 19 perguntas sendo direcionado para o Gerente do Departamento Gestão 

Sustentabilidade (GDGS) e para o Assessor do Departamento Gestão de Sustentabilidade 

(ADGS), de cada empresa, os registros dos diários de campo (empresas), conforme apêndice F, 

as Revistas Internas, cartazes, placas indicativas, informativos, formulários internos e e-mail 

assim como a análise do website das empresas.   

Quanto ao terceiro objetivos específicos; apontar os facilitadores e inibidores do 

processo de alinhamento entre a Gestão de pessoas e a Sustentabilidade Organizacional. Para 

responder esse objetivo foram utilizados  o roteiro de entrevista apêndice D, perguntas 2, 3, 5, 

6, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 18 e 19 do apêndice E, 2,3,4,5,6,7 e 11, total de 19 perguntas, os quais 

foram direcionados aos funcionários táticos das áreas de Gestão da Sustentabilidade 

Organizacional e a Gestão de Pessoas, assim como os registros dos diários de campo 

(empresas), conforme apêndice F de cada empresa. 

  O quarto objetivo específico d) Identificar as estratégias para a formulação das 

políticas e práticas de gestão pessoas que vão gerir a implementação da sustentabilidade 

organizacional. O roteiro foi direcionado para o Gerente do Departamento Gestão de Pessoas 

(GDGP) e para Assessor do Departamento Gestão de Pessoas (ADGP), Apêndice E de cada 

empresa, as Revistas Internas, cartazes, placas indicativas, informativos, formulários internos e 

e-mail que foram analisadas no interior de cada empresa e as quais estão disponíveis no website 

destas. 

Nesse contexto, as questões abordadas buscam direcionar a pesquisa para alcançar o 

objetivo geral, que é Compreender o alinhamento estratégico sustentável  entre o modelo de 

gestão de pessoas e a sustentabilidade organizacional nas Indústrias de Papel e Celulose, 
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existente em cada empresa pesquisada; para tanto será necessário detalhar melhor as técnicas 

da análise dos dados que foram utilizadas, sendo esse o próximo item a ser descrito.  

 

3.5 TÉCNICAS DA ANÁLISE DOS DADOS 

 

A escolha da metodologia qualitativa se deu pelo entendimento que é a melhor forma 

de se buscar a compreensão do alinhamento entre a gestão de gestão de pessoas e as políticas e 

práticas de sustentabilidade e seus pressupostos; as técnicas da análise são próprias e coerentes 

para a pesquisa, sendo assim, as técnicas tiveram o propósito de responder a questão da 

pesquisa, definindo-se as categorias essenciais a serem analisadas, sendo assim, essa importante 

etapa compreende a utilização das técnicas a seguir. 

No primeiro momento da análise foi realizada a Construção do Mapa de Associação das 

Ideias (ao qual denominaremos Mapa de Associação do Conteúdo). Segundo Spink (2010), os 

mapas de associação das ideias são indicados para a organização das ideias centrais das 

entrevistas, e dos documentos para posterior análise do conteúdo, o qual possibilitou o 

aproveitamento de todas das fontes de dados ainda sem serem lapidadas (BARDIN, 1977).   

Antes da construção do Mapa de Associação do Conteúdo foi necessária a transcrição 

sequencial de forma a reduzir o conteúdo das entrevistas; a transcrição se deu de forma 

completa e depois foi sintetizada com os pontos chaves da entrevista. A transcrição sintetizada 

deve ter no máximo 1 linha para cada tema das falas dos entrevistados; essa técnica permite 

decidir pela análise total ou parcial dos principais fragmentos.  Segundo a autora Spink (2010), 

esse processo permite justificar o porquê da escolha dos trechos ou temática escolhida para a 

posterior análise, ao qual trará maior rigor e credibilidade à pesquisa qualitativa. 

Em um segundo momento será construído o Mapa da Associação do conteúdo, “[...] é 

uma tabela onde as colunas são definidas tematicamente” (SPINK, 2010, p. 39). As sequências 

já traçadas na transcrição sequencial foram construídas em uma tabela com colunas que trarão 

as sequências de cada um dos discursos ancorados pela técnica de transcrição, o que já foi 

abordado anteriormente; as colunas servirão para sistematizar as falas de maneira organizada, 

para o processo da análise seguintes. Após a transcrição e o tratamento sistematizado das falas, 

será construída a Nuvem de Palavras dos Entrevistado com o auxílio do software   IRAMUTEQ 

(Interface de Rpour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires). Por 

esse ser um software de fácil interface e gratuito, traz grandes contribuições para análise de 

conteúdo: é possível fazer nuvem de palavras que servem para demonstrar as palavras mais 
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abordadas pelos entrevistados, ou seja, nessa dissertação as palavras que mais saem no discurso, 

colocando em ênfase as palavras agrupadas e organizadas graficamente em função de sua 

frequência; essa é uma análise lexical simples, porém há possibilidade de identificar as palavras 

chaves no corpus das entrevistas (CAMARGO; JUSTO, 2013). 

A seguir foi feita a análise do conteúdo, Bardin (1991) afirma que é um conjunto de 

técnicas metodológicas sistematizadas para a descrição das mensagens dos conteúdos 

escolhidos para a análise, a qual pode ser adaptada para adequação dos propósitos das pesquisas. 

As etapas utilizadas foram: a) a pré-análise, com a organização das fontes de dados, foram 

selecionados os documentos com a verificação dos sites das empresas, b) formulação dos 

roteiros das entrevistas, para a formulação dos objetivos e preparação do material. Após a 

exploração dos materiais foi elaborada a categorização da análise dos dados, conforme o 

referencial teórico, um dos pontos mais críticos da análise.  

Por fim, foi feito o tratamento dos resultados, com inferência textual, que é a 

interpretação dos dados encontrados por meio da coleta de dados, sendo estes tratados de modo 

que tragam significado e validade, podendo ser em operações simples ou complexas. Como 

exemplo apresentam-se os quadros e as figuras que servem de informações (BARDIN,1991). 

Cabe ressaltar que os critérios para a análise qualitativa dependem dos itens observados e 

interpretados. 

Quanto à análise cruzada dos casos, Yin (2015, p.172) afirma ser um tipo de análise de 

estudo de caso múltiplo, podendo ser mais de uma empresa ou em uma única empresa, entre os 

diferentes departamentos por exemplo. Essa análise tem o pressuposto de contrastar os dados 

que apresentam ou não as mesmas características coletadas e qualificadas em quadros ou 

tabelas, “casos contrastantes”; nesse tipo de análise é necessário ter o máximo de cuidado para 

que ela seja da interpretação argumentativa e não dos números apresentados nas falas dos 

entrevistados. 

Yin (2015) afirma que um projeto de pesquisa com qualidade representa uma proposição 

lógica com preceitos como fidedignidade e confiabilidade dos dados coletados e analisados, 

apresentando os construtos de validade para a pesquisa qualitativa, como o uso de protocolo, 

fonte de dados secundários oficiais e de domínio público. 

A triangulação de métodos de coleta de dados é considerada quando se utiliza dos 

principais constructos de validação que estabelece conceitos sob o caso estudados, de maneira 

ordenada, por meio da validação do roteiro de entrevista, com especialistas da área, por 
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exemplo, ao qual estabelece uma relação entre teoria e prática. Sendo assim o quadro 9, 

demonstra sucintamente as técnicas de análise de dados.  

 

Quadro 9 - Síntese das Técnicas de Análise de Dados 

Técnica de análise Síntese 

Construção do Mapa de associação das 

ideias (ao qual denominaremos Mapa de 

Associação do conteúdo). 

Forma de reduzir os dados para melhorar a organização dos 

dados. 

 

Análise do conteúdo individual dos casos. Conjunto de técnicas metodológicas sistematizadas para a 

descrição da mensagem dos conteúdos. 

Análise cruzada de casos. Contrastar os dados que apresentam pontos contrastantes. 

Triangulação de fonte de dados. O uso de protocolo, fonte de dados secundários oficiais, da 

organização a ser analisada de maneira cruzada é considerada 

triangulação das fontes de dados. 

Triangulação de métodos de coleta de 

dados. 

Utilização dos constructos estabelecidos para validade do caso 

estudado. 

Fonte: Elaborado pela Autora (2018), com base Yin (2015). 

 

O quadro 9 apresenta a síntese das técnicas de análise de dados, servindo como resumo 

para maior compreensão de como foi direcionada a análise dos dados do estudo, a saber, Mapa 

de Associação do conteúdo, Análise do conteúdo individual dos casos, Análise cruzada dos 

casos estudados, Triangulação de fonte de dados, Triangulação de métodos de coleta de dados, 

que seguiu a metodologia escolhida para essa dissertação, colaboraram para alcançar os 

objetivos traçados. A seguir apresenta-se a análise dos dados coletados, a partir dos eixos 

dispostos no roteiro semiestruturado, com suas respectivas categorias e subcategorias. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Este capítulo apresenta a análise dos casos que foram selecionadas a partir dos dados 

obtidos pela pesquisa de campo, por intermédio das entrevistas com profissionais das áreas de 

Gestão Estratégica, Gestão de Pessoas e Gestão de Sustentabilidade das empresas, mediante a 

análise de documentos públicos, tais como website oficial, revistas internas das empresas e da 

observação assistemática das organizações, a qual foi registrada por meio do diário de campo. 

Para melhor visualização, os casos serão dispostos com a descrição das empresas, com 

abordagem de aspectos tais como: fundação, locais de atuação, missão, valores, estratégias de 

mercado e seus produtos. A partir dessa apresentação, as seções subsequentes abordarão o tema 

proposto nesta pesquisa, qual seja compreender o alinhamento estratégico sustentável entre o 

modelo de gestão de pessoas e a sustentabilidade organizacional nas Indústrias de Papel e 

Celulose.  

A seção dos modelos de gestão de pessoas buscou principalmente a organização dos 

dados, o que permitiu conhecer o estilo de gestão organizacional e identificar o modelo de 

gestão de pessoas seguido por seus gestores; para isso foram observadas as informações sobre 

a origem da organização, os princípios, as estratégias, os indivíduos na empresa, o 

envolvimento dos indivíduos nas ações e a estrutura que norteia a organização. 

Na sessão das políticas e práticas de gestão de pessoas para gerir a sustentabilidade, 

foram observadas as principais políticas e práticas adotadas pelas empresas e que agregam valor 

ao comportamento ético e adequado nas relações entre a organização, por meio da gestão de 

pessoas, os indivíduos que compõem a organização e a sociedade.  Para que isso fosse possível 

foi necessário a identificação e a análise das principais políticas e práticas incluídas na literatura 

e praticadas pelo área de gestão de pessoas tais como: projetos; recrutamento, seleção e testes 

psicológicos; cargos, salários e benefícios; aprendizagem, treinamento e desenvolvimento; 

avaliação de performance e competências; comunicação e endomarketing; qualidade de vida, 

saúde e ergonomia; relações e direito do trabalho e consultoria interna e externa.  

Na sessão da formulação de estratégias da gestão de pessoas para administrar a 

sustentabilidade é importante observar como é o entendimento dos conceitos de 

sustentabilidade e o envolvimento dos gestores e funcionários do setor de gestão de pessoas nas 

diretrizes que formulam as políticas e práticas da sustentabilidade, relevantes para a 

implantação e manutenção da sustentabilidade na equidade do TBL.  
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Para poder atender aos objetivos dessa pesquisa foi necessário utilizar os seguintes 

meios de coleta de dados: roteiros de entrevistas comuns para as duas empresas, no entanto com 

abordagem e busca por evidências seguindo diferentes formas nos casos estudados.  As 

informações, no entanto,  foram subsidiadas pela coleta de dados primários e secundários, 

dando prioridade às particularidades de cada empresa, assim como aos dados relevantes em 

conversas informais com funcionários das empresas de diversos setores e ocasiões, às 

observações assistemática nas visitas técnicas e para reuniões, assim como à coleta de dados 

quantitativa, a qual será utilizada para atender ao projeto do grupo de pesquisa já especificado 

nos procedimentos metodológicos. Ao longo da pesquisa buscou-se registrar, com o auxílio do 

diário de campo, as impressões iniciais, as percepções e as dúvidas relacionadas aos temas 

pesquisados, sendo que essas anotações foram de grande valia para a preparação do relato dos 

casos analisados. A seguir encontram-se a discrição das duas empresas estudadas nesta 

pesquisa, quais sejam Amazonas CIA de Papel e Celulose e Santa Maria CIA de Papel e 

Celulose. 

 

4.1 CASO AMAZONAS CIA DE PAPEL E CELULOSE  

 

A pesquisa de campo ocorreu entre os meses de dezembro de 2018 e abril de 2019, 

incluindo o contato inicial, agendamento da visita técnica, entrevistas, visitas de 

acompanhamento do projeto de pesquisa, dados complementares e informações via e-mail, com 

apoio e orientação da orientadora e do coorientador da dissertação e dos profissionais 

responsáveis da empresa. As entrevistas ocorreram de duas formas, via telefone e presenciais 

na sede da empresa. 

Foram entrevistados cinco profissionais, dentre eles diretores, gerentes, supervisores e 

analistas das áreas de Gestão de Pessoas, Sustentabilidade e Responsabilidade Social. A 

intermediação e a escolha dos entrevistados aconteceu com o auxílio dos  profissionais da área 

de gestão de pessoas e sustentabilidade, os quais direcionaram os integrantes chaves de cada 

tema estudado, sendo eles, Diretor Estratégico,  Diretor de Operações,  Diretor de P&D, Gerente 

de Pessoas, analistas ligados ao tema de Gestão de Pessoas e Sustentabilidade e a dirigente de 

projetos do Centro Comunitário, que trouxe dados importantes para a análise. Devido à 

incompatibilidade de tempo e de agenda não foi possível entrevistar dois diretores; ressalta-se 

que para haver anonimato e sigilo dos funcionários, os nomes e as descrição dos cargos não 

serão apresentados, sendo utilizado, então, uma nomenclatura conforme o quadro 10. 
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Quadro 10 - Perfil dos Entrevistados Caso Amazonas 

Nome Fictício 

dos 

entrevistados 

Gênero Idade Formação 

Tempo 

de 

trabalho 

(anos) 

Data, hora e 

local da 

entrevista 

AMA RS 3 F 51 Graduação em Serviço Social. 5 anos 

17/01/2019 às 

14:00 horas, 

presencial.  

AMA GP 2 F 31 
Graduação em Secretariado Executivo e 

Mestrado em Administração. 
8 anos 

17/01/2019 às 

15:00 horas, 

presencial. 

AMA SUST 2  

 
M 26 Graduação em Engenharia Ambiental. 

1 ano e  

10 meses 

17/01/2019 às 

17:00 horas, 

presencial. 

AMA GP 1 F - 

Graduação em Psicologia e Direito, Pós-

graduação em Gestão de Recursos 

Humanos, MBA em Coaching. 

8 anos e  

2 meses 

12/02/2019 às 

9:00 horas, via 

telefone. 

AMA DIR 1 M 41 
Engenheiro Mecânico e Graduado em 

Administração Industrial. 
2 anos e  

9 meses 

27/03/2019 às 

14:00 horas via 

telefone. 

Fonte: Elaborado pela Autora com base na coleta de dados (2019). 

  

O quadro 10 apresenta o perfil dos entrevistados Caso Amazonas, sendo que as 3 primeiras 

entrevista foram realizadas na Unidade estudada no dia 17 de janeiro de 2019 e as duas últimas 

foram realizadas via telefone, sendo que as datas e horários das entrevistas foram escolhidas 

pelos entrevistados de acordo com a necessidade de cada um; as gravações duraram em torno 

de 30 minutos a 1 hora cada, totalizando 4 horas e 10 minutos no total. Os participantes atuam 

em áreas distintas: estratégica, técnica, administrativa e de responsabilidade social. Do total de 

5 entrevistados, três são mulheres e dois são homens, com idade média de 33 anos, com tempo 

médio de permanência na empresa de 1 a 8 anos. A seguir será apresentado um breve histórico 

da empresa, para melhor compreender os objetivos do tema estudado. 

 

4.1.1 O Histórico e a Evolução da Empresa Amazonas  

 

Empresa atuante no mercado de papel e celulose há mais de 60 anos, opera no mercado 

nacional e internacional como estratégia de seus fundadores. A empresa iniciou sua história em 

1955, sendo fundada em 1956. Na década de 1970 duas famílias se uniram, formando a primeira 

serraria no município, formando o Grupo Amazonas (AMAZONAS 2019).  

Em 1991, a organização com nome já consolidado “Amazonas”, desenvolve a 

profissionalização da empresa e a coloca como a terceira maior empresa de fabricantes de papel 

do Brasil; em 2012 a evolução interna da companhia resulta em um melhor posicionamento de 
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mercado com o lançamento da nova logomarca Amazonas.  Em 2016 a Amazonas expande suas 

atividades com a compra de mais uma unidade fabril, formalizando a união de duas grandes 

empresas de papel, amplia o portfólio de produtos, aumentando a produção e ganhos logísticos 

com o canal de distribuição (AMAZONAS 2019).  

A empresa possui mais de 770 colaboradores, sendo que na unidade estudada conta com 

471 funcionários em janeiro de 2019, dado esse de acordo com informações recebidas da área 

de gestão de pessoas. A empresa é reconhecida em seu portfólio por estar entre as melhores em 

termos de produção gráfica. Ela representa importante papel na economia nacional e 

internacional, contribuindo na produção de embalagens, livros, materiais promocionais e 

demais produtos na área gráfica; seus produtos são utilizados em diversos setores, tais como na 

indústria calçadista, de medicamentos, de alimentação e bebidas, dentre outras (AMAZONAS 

2019). 

A Amazonas é hoje um dos players mais importantes da América Latina, com produção 

anual de 140 mil toneladas de papel-cartão. Listado como o valor da empresa está a 

responsabilidade de gerar de maneira sustentável a fabricação e distribuição de produtos que 

conquistem a preferência dos clientes, contribuindo com iniciativas que favoreçam toda a 

cadeia produtiva, com a dedicação e a preocupação de garantir o melhor resultado para a 

empresa e seus clientes, com missão que permeia a sua atuação com base no conceito de foco 

no cliente. Conforme as declarações dos funcionários AMA GP 1 e AMA SUST 2: 

 
[...] a Amazonas é a 3ª maior produtora de papel no Brasil e da América Latina, a 

gente tem Klabin em primeiro, Suzane em segundo e a Amazonas como a terceira 

maior produtora e revendedora (AMA GP 1). 

 

[...] a Amazonas tem uma atuação no mercado eu diria que depois destas super 

niveladas a Amazonas se enquadra como uma a terceira forte empresa no setor (AMA 

SUST 2) 

 

 

O organograma da empresa não foi disponibilizado, no entanto conforme o relato dos 

entrevistados, a empresa está dividida em quadro diretorias: Operações, P&D, Administrativa 

e Financeira e Comercial, as quais estão diretamente vinculadas ao diretor presidente; a área de 

Gestão de Pessoas está ligada ao Diretor Presidente. Conforme AMA GP 1 e AMA SUST 2: 

 

[...] diretoria de operações que é pra onde reporta tanto a área industrial daqui quanto 

de [...], e tem uma diretoria de pesquisa e desenvolvimento [...], Eu tenho uma 

diretoria comercial aonde está vinculado toda a área de marketing e comercial, [...] 

uma diretoria administrativa financeiro que reporta a essa diretoria contabilidade, 

financeiro, TI e a área de planejamento. [...] o RH está vinculado também direto ao 

presidente apesar de não ter uma diretoria (AMA GP 1). 
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[...] tem áreas que tem diretor, gerente, supervisor e analistas, é área de produção, 

beleza, tem áreas que não possuem. Possuem diretor, gerente e analistas, pula esta 

figura do supervisor (AMA SUST 2). 

 

Verificou-se por meio dos relatos e documento públicos que ao longo dos anos a 

empresa Amazonas transformou-se em um grupo respeitado no ramo de papel e celulose, 

acumulando prêmios importantes do ramo nos últimos anos, tais como: Prêmio ABRE da 

Embalagem Brasileira em 2016 e 2017, sendo neste último a 17ª edição do prêmio promovido 

pela Associação Brasileira de Embalagem; Prêmio WoldStar Packaging Awards, em 2013 e 

2015, maior premiação mundial do ramo de embalagens (AMAZONAS 2019); Prêmio de 

Excelência Gráfica Oscar Shrappe Sobrinho, em 2014, com a produção de dois materiais 

promocionais desenvolvidos para a Amazonas, principal reconhecimento destinado às gráficas; 

Prêmio Empresas que melhor se Comunicam com Jornalistas, Prêmio Embanews,  ambos em 

2013, 2014, 2015, 2106, sendo que em  2016, como a “Melhor Publicação Especializada” pelo 

Manual Papel-cartão de A a Z, além dos  Prêmios Pulp & Paper em 2011, pela melhor 

comunicação externa, na versão Amazonas Gravura e na versão prêmio Campanha 

Promocional do Ano (AMAZONAS 2019).  

Dentre as certificações e selos a empresa conquistou o selo FSC (Forest Stewardship 

Council) em 2009, certificação florestal de maior credibilidade internacional, pelo 

reconhecimento de produção responsável de itens que se utilizam de florestas, ambientalmente 

correta, agregando valores ao mercado de atuação. Dentre as certificações a empresa tem a ISO 

9001 desde 2008, Sistema de Gestão da Qualidade reconhecido internacionalmente, atendendo 

às expectativas de clientes, empresa e fornecedores; a ISO 14001 versão 2015, é baseada no 

conceito Triple Bottom Line, o tripé da sustentabilidade, que vai ao encontro de três aspectos: 

econômico, social e ambiental, que atesta e reconhece a conformidade e o desempenho do 

Sistema de Gestão Ambiental-SGA (AMAZONAS 2019). 

A empresa recebeu a Certificação ISEGA, que atesta que o papel utilizado nas 

embalagens produzidas com o papel-cartão Amazonas pode entrar em contato direto com 

alimentos, sem prejudicar a saúde dos consumidores; essa certificação é concedida pela Food 

and Drug Administration – FDA, com metodologia alemã, Bundesinstitut für Risikobewertung 

– BfR, um órgão de legislação americana, com sede na Alemanha. Conforme fala do 

entrevistado, AMA SUST 1: 

 
[...] temos por exemplo além da 14.001 que é uma ferramenta de gestão sustentável e 

ambiental, tem a cadeia de custodia SFC, Forestry Stewardship Council, em 

português significa Conselho de Manejo Florestal [...], (AMA SUST 1). 
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A evolução da empresa ao longo dos anos se consolidou com a implantação duas Usinas 

Hidroelétricas, fábrica de pasta mecânica, com fabricação do papelão para embalagens, a 

implementação da fábrica de papel nos anos 1970. Nos anos de 2000 a 2009, a evolução foi 

notória com a implementação da terceira máquina para a fabricação de papel-cartão, o 

lançamento de novos produtos tais como Amazonas Supera, Amazonas Blindado, a 

Certificação ISO 9001 e o Selo Forest Stewardship Council - FSC (AMAZONAS 2019). 

Entre os anos de 2010 e 2018 a nova logomarca da empresa se destaca, sendo 

incorporado o canal de distribuição; a Amazonas iniciou também um Projeto que visa o foco 

no cliente,  investimento de 40 milhões de reais na modernização do parque industrial 

Amazonas, conquistou a ISO 14001, e conquistou a boa colocação no Ranking de Melhor 

Empresa para se trabalhar, Certificação da Great Place to Work – 2018, divulgado em dezembro 

do mesmo ano (AMAMA 2019).  

A Certificação da Great Place to Work é um Programa de certificação que oferece 

consultoria e classificação em ranking, internacional, nacional e regional de melhor empresa 

para se trabalhar entre as empresas cadastradas, por meio de uma ferramenta on-line de pesquisa 

e diagnóstico do clima organizacional atende a percepção dos funcionários em relação à 

empresa. A pesquisa considera como certificada as empresas cujo resultado da pesquisa interna 

seja de pontuação com nota 70 (setenta ou acima); a participação traz maior visibilidade à 

empresa e selo digital de certificação (GPTW, 2019). 

Além disso, existem ações tais como o projeto de gratificação, um programa de 

gratificação desenvolvido para melhorar a performance organizacional, que pode ser observado 

na fala do entrevistado AMA DIR1: 

 

[...], sustentar as pessoas que estão na parte como estrelas ali ou outras pessoas que 

estão como mantenedoras a gente vai manter ou potencializar, então a gente faz 

sempre um controle individual de toda e empresa. Inclusive, toda a parte de 

gratificações é todo pautado em relação a esse programa que se chama [...](AMA 

DIR1). 

 

A seguir encontra-se a descrição do caso Amazonas, a partir das evidências e observações 

que foram feitas ao longo do período de coleta de dados, para responder a cada um dos objetivos 

específicos, os quais auxiliaram a responder o objetivo geral da pesquisa, conforme será 

apresentado a seguir. 
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4.1.2 Modelo de Gestão de Pessoas Praticado pela Indústria 

 

O primeiro objetivo a ser apresentado é a) Identificar qual modelo de gestão de pessoas 

é praticado pelas indústrias, na visão dos funcionários táticos e estratégicos. Conforme Fischer 

(2002), é necessário verificar qual a filosofia da empresa e o gerenciar da organização, sendo 

necessário estar o modelo de gestão de pessoas estruturado e alinhado às políticas, aos 

princípios, aos valores e às estratégias, e este alinhamento deve ter ampla divulgação na 

organização.  

O modelo de gestão identificado por meio das entrevistas na empresa é o Modelo 

Estratégico da Gestão de Pessoas, uma vez que o alinhamento na gestão de pessoas nesse 

modelo, segundo o referencial teórico, deve se igualar às estratégias da organização, o que foi 

constatado nos seguintes relatos de AMA GP1 e de AMA DIR 2: 

 
[...] então hoje o posicionamento nosso pensando no planejamento estratégico é que 

nos próximos dois ou três anos [...] (AMA GP 1). 

 

[...] em termos estratégicos a gente está buscando principalmente na parte de 

sustentabilidade, muitos estudos e alguns investimentos [...] estratégia de médio e 

longo prazo, que a gente tem visão de até cinco anos com ações, então a cada dois 

anos a gente faz uma revisão desse planejamento estratégico, até três anos dependendo 

das ações. E anualmente a gente faz uma revisão estratégica por diretoria e depois o 

fechamento dessas estratégias em geral (AMA DIR 2). 

 

O modelo de gestão observado envolve o relacionamento estratégico da gestão de 

pessoas em alinhamento com as políticas organizacionais, assim como os fatores do ambiente 

interno e externo com os comportamentais; esse alinhamento dos fatores, porém, poderá ser 

abrangente e com menos padronização (FISCHER, 2002).  

Segundo Albuquerque (2002), Fleury e Fischer (2002) e Wood, Tonelli e Cooke (2012), 

esse modelo está voltado para o futuro a ser seguido para a empresa a longo prazo; esse 

envolvimento está ligado à filosofia e à cultura da organização. A reflexão acerca da missão, 

visão e valores da empresa é constate e destacável nesse modelo de gestão; essa afirmativa pode 

ser constatada por meio dos relatado dos entrevistados, AMA GP 1: “[...] pra reavaliar e 

desenvolver missão, visão, valores e propostas da empresa. Por que que a empresa precisa 

existir? Qual é o propósito dela no mundo? Qual é o propósito dela focado na comunidade 

aonde ela está inserida?”  e AMA GP 2: “mas acredito que isso venha desde lá, dos princípios 

que a própria família trazia pra dentro da empresa, de respeitar as pessoas de se preocupar com 

as pessoas né e com o meio ambiente”. 
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Conforme foi salientado pelos entrevistados, missão, visão e valores estão sendo 

revistos e deverão ser alterados no decorrer do ano de 2019. Atualmente a empresa tem exposto 

na website oficial como missão: “Gerar valor de maneira sustentável com a fabricação e 

distribuição de produtos que conquistem a preferência dos clientes, contribuindo com 

iniciativas que favoreçam toda a cadeia, com a dedicação e preocupação de garantir o melhor 

resultado para a empresa e seus clientes” (AMAZONAS 2019).  

Conforme também foi declarado pelo entrevistado AMA GP 1, “[...] nós estamos no 

momento de reorganizar das estratégias sendo assim a missão, visão e os valores irão mudar, 

ainda está em estudo e sendo definido, pois como está não é do momento estamos revendo 

tudo[...]”. Com essas evidências foi possível identificar o modelo estratégico da gestão de 

pessoas que está sendo praticado pela empresa Amazonas, na visão dos funcionários táticos e 

estratégicos. No entanto, faz-se necessário responder aos próximos objetivos da pesquisa. 

 

4.1.3 Políticas e Práticas da Gestão de Pessoas voltadas para a Sustentabilidade 

Organizacional  

  

Seguindo o preceito do modelo estratégico da gestão de pessoas, ressaltando que a 

gestão de pessoas nesse modelo está vinculada às estratégias definidas para a organização no 

planejamento estratégico e tendo o objetivo de responder o objetivo geral, é necessário atender 

ao segundo e ao terceiro objetivos, que são: b) Verificar quais políticas e práticas da gestão de 

pessoas são voltadas para a sustentabilidade organizacional e c) Apontar os facilitadores e 

inibidores do processo de alinhamento entre a Gestão de pessoas e a Sustentabilidade.  

 As políticas e práticas mais utilizadas na empresa são as vinculadas ao planejamento 

estratégico organizacional referente ao modelo de gestão estratégica de pessoas. Segundo 

Whittington (2017), os primeiros passos para inserir a sustentabilidade na organização é a 

inclusão da sustentabilidade na gestão de pessoas tais como no recrutamento, seleção e nos 

processos e estrutura da gestão de pessoas voltada para a gestão estratégia da sustentabilidade 

organizacional.  

Segundo Savitz e Weber (2013), as práticas de gestão de pessoas são relevantes num 

ambiente interno e ganharam relevância no gerenciamento das operações com a introdução de 

novos paradigmas como o just-in-time da produção, a gestão da qualidade total e a melhoria 

contínua, assim como na forma de organizar os trabalhos voltados a sustentabilidade ambiental 

e social. 
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Stefano e Alberton (2018), Albuquerque e Oliveira (2010) afirmam, no entanto, que o 

planejamento estratégico sofre influências pelo comportamento dos indivíduos, que o 

desenvolvem por meio das competências previamente definidas ao longo do tempo e que podem 

direcionar o modelo de gestão de pessoas.  Segundo Fischer (2002), o modelo de gestão de 

pessoas é o modo que a organização tem de orientar o comportamento dos indivíduos para 

alcançar os objetivos traçados; assim, o comportamento tem extrema influência nessas ações, e 

para que o modelo tenha êxito são necessários que se tracem políticas e práticas no 

planejamento estratégico, visando influenciar o comportamento humano. Esse propósito é 

descrito pelo entrevistado AMA GP 1:  

 

É como eu falei, a gente está puxando várias frentes de trabalho. [...] todas as nossas 

ações, se você pegar o meu planejamento de trabalho do ano e você olhar ali, todas as 

ações são de certa forma estratégicas e que vai impactar nas estratégias da organização 

e nas estratégias de sustentabilidade (AMA GP 1). 

 

 

Os dados evidenciados dentre o conjunto de políticas e práticas que guiam a 

sustentabilidade são os principais elementos considerados na literatura conforme a seguir:  

 

• Recrutamento, seleção e testes psicológicos: evidenciou-se com as entrevistas e no website da 

empresa, o recrutamento e seleção são feitos com critérios voltados para a sustentabilidade, que 

estão inseridos no planejamento estratégico por meio de normativa, tais como a contratação de 

novos talentos que priorizem a visão sustentável, conforme segue: 

 

 [...]existe um perfil de cargo há uma normativa que a pessoa deve seguir, no perfil de 

cargos tem vários itens que implicam a sustentabilidade, por exemplo o procedimento 

do próprio setor, tem um procedimento lá que é  manual da sustentabilidade, não é de 

sustentabilidade é o sistema de gestão integrada, mas que fala das práticas 

sustentáveis, então com esse perfil de cargo determina o funcionamento desta 

conversa [...] AMA SUST 2). 

 

A Amazonas, ela busca, sempre aquelas pessoas que têm um perfil inovador que 

gostem que tenham esse olhar para sustentabilidade que respeitem o meio ambiente 

que queiram, [...], nós temos as nossas políticas, nos murais fala política da qualidade, 

na política das nossas certificações, então hé, tudo isso hé faz parte né, faz parte deste 

processo (AMA GP 2). 

 

[...] a gente já trabalhou no planejamento estratégico junto, vou discutir ações em 

conjunto já eu já consigo entender a necessidade da área de recrutamento e seleção, 

que, que a pessoa responsável por essa área, o que ela necessita lá embaixo, de 

algumas dificuldades que ela tem, algumas facilidades que ela tem por quem 

conseguiu trocar isso em momentos oportunizadas, isso, que não acontecia, então é 

extremamente positivo isso (AMA RS 1). 

 

O recrutamento é o momento que reúne o maior número de especificações do perfil dos 

recrutados com o auxílio do perfil profissiográfico; no entanto, esse deverá considerar as 
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estratégias voltadas à sustentabilidade para maior êxito (JABBOUR; SANTOS, 2007). Segundo 

França (2015), com os procedimentos adequados para a seleção interna e externa é possível a 

contratação de profissionais habilitados e qualificados para auxiliar a organização a alcançar os 

resultados estratégicos voltados para a sustentabilidade.  

No entanto, profissionais que tenham no perfil individual essas características, buscarão 

organizações que mostrem abertamente o perfil organizacional sustentável, podendo ser uma 

vantagem competitiva para a organização, pois os mesmos trarão habilidades e comportamento 

que se somarão para o alcance dos objetivos traçados no desenvolvimento sustentável 

(SAVITZ; WEBER, 2013). 

No caso Amazonas esses argumentos são vistos com ressalvas, uma vez que o 

recrutamento e seleção é previamente estipulado nos procedimentos normativos da empresa. 

Por não estar visível na área de recrutamento do website da empresa, em alguns casos essa visão 

de empresa sustentável pode ocorrer somente após a entrevista, como sugere a fala: “[...] 

encantei na minha, na minha entrevista de entrada na empresa [...], por isso que eu falo isso está 

no DNA da empresa isso a questão da sustentabilidade, eu acho que não tem como retroceder” 

(AMA RS 1). 

 

• Cargos, salários e benefícios: essa prática é um dos principais impulsionadores no processo 

de seleção para alguns profissionais, cultura que com o passar dos anos tem mudado a passos 

muito lentos; a valorização do trabalho prestado e suas responsabilidades devem ser respeitados 

acima de tudo. Atualmente, profissionais buscam empresas que estejam alinhados aos seus 

valores individuais de crescimento, até mais que o lado financeiro (MASCARENHAS, 2009).  

Conforme, o entrevistado AMA GP 1, a empresa investe no aprimoramento dos 

profissionais com bolsas de estudo para aqueles que querem se profissionalizar, assim como no 

recrutamento interno, como incentivo para os pilares da sustentabilidade. 

 

A própria questão das bolsas de estudo propriamente pra que as pessoas possam se 

desenvolver, as possibilidades de crescimento interna, então ao invés de trazer alguém 

de fora ou permitir que as pessoas participem da seleção interna tentando preencher 

as vagas, eu acho que tudo isso tem a ver com o viés social e econômico que são 

mostruários da sustentabilidade (AMA GP 1). 

 

 

Cabe salientar, contudo, que conforme afirmação de Savitz e Weber (2013), os 

incentivos financeiros, tais como premiações, bolsas de estudo, gratificações e recompensas 

não devem ser considerados como um incentivo para atingir os pilares da sustentabilidade, esses 

são uma iniciativa para a performance organizacional; ao considerar um incentivo à 
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sustentabilidade o gestor deve ter em mente que esse deve ser concedido de forma a envolver o 

funcionário como algo gratificante e espontâneo, não envolvendo diretamente ou indiretamente 

valor financeiro.  

 

• Aprendizagem, treinamento e desenvolvimento: foi possível visualizar com a pesquisa de 

campo essas práticas, as quais são pré-requisitos para certificações da empresa, tais como a ISO 

14001, norma ISO 9001, e FSC (Forest Stewardship Council), conforme dados da Revista 

Amazonas 2015, e do entrevistado AMA GP 2: 

 

Nossos 740 colaboradores realizaram treinamentos e capacitações de cunho 

ambiental, visto que uma das exigências para obtenção da certificação é a 

conscientização”, explica a Supervisora de Meio Ambiente e coordenadora da 

iniciativa. (AMAZONAS, 2015, P. 13). 

 

[...]nós temos as nossas políticas nos murais fala política da qualidade na política das 

nossas certificações, então hé, tudo isso hé faz parte né, faz parte deste processo 

(AMA GP 2). 

 

[...] como a norma traz os pilares sustentáveis é a gente que aplica essa é uma demanda 

nossa isso para uma norma, nós temos três, a ISO 9000, a ISO 14000 e a FSC, então 

a FSC é certeza que a periodicidade é anual, como nós fazemos esses treinamento 

também para 14 e para a 9 isso aumenta a gama de treinamentos nessa parte 

sustentável (AMA SUSAT 2).   

 

  

Na perspectiva de Darnall (2006) as certificações são capazes de agregar valor de 

marketing, assim como demostrar o potencial da organização em termos de sustentabilidade; 

nesse sentido estão os dados verificados na Amazonas que foram divulgados ao mercado 

interno e externo a respeito das conquistas das certificações. No entanto, cabe salientar que o 

pilar ambiental é pré-requisito para as três certificações citadas pelos entrevistados e que faz 

parte do desempenho organizacional, aumentando assim as práticas de treinamento e 

aprendizagem, para se manter a performance e o desenvolvimento sustentável.  

 

• Avaliação de Performance e Competências: segundo Araújo (2006), a ideia de avaliar os 

indivíduos pelas atividades do passado, com a observação das implicações tanto positivas 

quanto negativas, possibilita a implementação dos pontos negativos de manter e ampliar os 

positivos. Marras e Tose (2013) descrevem que o Ciclo de avaliação de desempenho deve ser 

contínuo e de maneira pontual nas ações principalmente nas já padronizadas. 

Foi possível verificar essa prática no relato de AMA GP 2 “[...] nossa avaliação né de 

desempenho de performance, a gente faz uma avaliação das pessoas, avaliação de desempenho 

de performance, então tudo isso é uma forma de praticar a sustentabilidade também[...]”, uma 
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vez que a avaliação de desempenho colabora com a capacidade e no comportamento dos 

indivíduos e sinaliza a necessidade de desenvolver as competências necessárias para exercer a 

função que o cargo exige (MUNCK; GALLELI; DE SOUZA, 2013). Isso fica visível também 

nos fragmentos gravados na entrevista com AMA GP 1:  

 

[...] então eu tenho todos os treinamentos exigidos pelas NRs, de todas as pessoas que 

precisam ser treinadas, [...], dentro da própria avaliação de performance você tem 

espaço pra poder colocar pontos que a pessoa precisa desenvolver ou melhorar 

baseado em sustentabilidade. Então, se a gente for abrir cada um deles como 

aprendizagem [...] (AMA GP 1).  

 

 

Conforme a literatura, a avaliação de performance e competências são pontos 

importantes, pois são grandes aliados para a implementação da sustentabilidade. Segundo 

Caiado, Quelhas e Lima (2015), o modelo do mapa de avaliação de desempenho em 

sustentabilidade, diminui o grau de subjetividade no processo de avaliação, colaborando e 

implementando os três pilares da sustentabilidade; pode-se verificar com a fala do entrevistado 

AMA GP 1 que isso acontece por meio dos treinamentos e avaliação de performance, com o 

viés voltado à sustentabilidade. 

 

• Comunicação e Endomarketing: meios pelos quais se mantêm as informações atualizadas 

entre empregados e empregadores, assim como a relação da empresa com fornecedor e clientes, 

sendo um dos pontos abordados na revista interna da empresa: “A comunicação é o meio de 

educação ambiental do consumidor quanto ao uso do produto e destinação adequada da 

embalagem” (AMAZONAS, 2018, p. 6). 

 O tema é abordado pela responsável de comunicação interna da Amazonas, assim como 

na comunicação interna da Amazonas, observada por meio da revista interna, que a 

sustentabilidade é de extrema importância para a implementação da mesma como segue: 

“Voltada ao público interno, a campanha contou com comunicados internos e peças de 

comunicação especiais, com detalhes sobre cada tipo de resíduo, com as cores que os 

identificam, além de adesivos nas lixeiras físicas com estas orientações”, AMAZONAS, (2018, 

p. 6 -14) o que também é abordado pelos entrevistados AMA SUST 2 e AMA DIR 2:   

 

A comunicação é o pilar, eu vejo muita integração a Amazonas tem um cunho 

sustentável implícita nela, é minha visão, então a comunicação só vem reforçando isso 

de forma diária e gradual, [...] não só em forma de cobrança, mas de forma de 

conscientização (AMA SUST 2).    
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[...] a Amazonas utiliza seus canais de comunicação para conscientizar colaboradores, 

clientes e parceiros sobre a importância da valorização e do consumo de produtos com 

garantia de origem, em todos os níveis da cadeia produtiva, desde a floresta até o 

consumidor final (AMAZONAS, 2018 p. 28). 

 

A comunicação nas organizações, segundo França (2015), é importante para a relação 

entre a organização e as informações, tanto internas como externas, sendo igualmente 

importantes na tomada de decisão, porque podem levar as informações corretas e coerentes para 

avaliar as alternativas de melhor escolha para o futuro da organização, principalmente naquelas 

centradas na sustentabilidade. O Endomarketing tende a ser compreendido como práticas 

sustentáveis a serem usadas como vantagem competitiva, uma nova visão da estrutura de 

relacionamento coletivo (MASCARENHAS; ZAMBALDI; NATRIELLI, 2010). 

 

• Qualidade de Vida, Segurança, Saúde e Ergonomia:  a qualidade de vida no trabalho 

oportuniza ao indivíduo obter maior confiança na organização e nas ações em termos de 

estrutura adequada e ambiente menos insalubre para trabalhar. Essas práticas puderam ser 

verificadas durante a visita técnica e por meio das observações transcritas no diário de campo, 

como: ambiente bem sinalizado, vistoria dos carros na entrada da empresa, identificação dos 

visitantes e exigência de utilização de crachá e equipamentos de segurança nas visitas técnicas, 

assim como utilização de uniforme por todos os funcionários da empresa.  

Quanto à prestação de serviços de terceirizados, os mesmos precisam fazer integração, 

utilizar crachá com foto da empresa, enviar periodicamente documentação atualizada a fim de 

comprovar cursos realizados acerca das normas de segurança, obrigatórios em cada 

departamento. 

Limongi-França (2012) afirma que cabe aos especialistas, em relação à saúde dos 

trabalhadores, procurar seguir a legislação cabível, implementar mudanças nas empresas com 

práticas baseadas em valores básicos e desenvolvidas dentro da empresa, com menor custo e 

que promovam qualidade de vida e bem-estar aos trabalhadores, para o desenvolvimento de 

autoestima, empatia e desempenho individual. 

Ainda sobre a questão da saúde, foi verificada a instalação de um posto de atendimento 

com enfermaria na unidade fabril estudada; também foram apresentados pelos entrevistados 

AMA RS 1 e AMA SUST 2 alguns aspectos que comprovam a preocupação da empresa com 

essa prática:  
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[...] projeto grande aqui é a doação de sangue, a gente consigne trazer o Hemocentro 

para cá, uma estrutura toda a cada 3 meses, toda a estrutura vem pra cá, eles trazer a 

equipe os aparelhos o restante de toda estrutura é nosso, nossos ambulatórios, as 

refeições para os doadores, tudo isso. E porque tudo isso? Para que é? Com o objetivo 

de estimular o voluntariado. Tem o lado cidadão do nosso colaborador, né, mas assim, 

o estilo é o lado da sustentabilidade, o pilar social. Com certeza que a equipe do GP 

está estimulando o pessoal né, e este estimulo precisa com certeza, ser do GP, com 

certeza (AMA RS 1). 

 

Aqui a qualidade de vida, para quem mora aqui no (unidade de estudo)é boa, 

comparados com grandes centros aqui eu sair do trabalho serviço em 7 minutos eu 

estou em casa, agora comparado a outros centros, ergonomia tranquilo também, deixa 

eu lembrar na parte sustentável, eu até consigo fazer um link, mas a qualidade de vida 

é bem linkada, estão bem conjuntas as duas (AMA SUST 2). 

 

[...] é que se você parar pra pensar, primeiro que eu te falei que é muito relativo, dentro 

de segurança do trabalho e ergonomia, se a gente respeita todas as normas (AMA GP 

1).  

 

[...] uma coisa que a empresa não economiza é em EPI, então tudo o que precisa em 

termos de EPI é feito, todos os nossos periódicos admissionais e admissionais que 

estão relacionadas a NR 7 são feitos, te diria assim, tudo hoje que tem impacto na 

saúde, qualidade de vida das pessoas a empresa tem como base, [...] (AMA GP 1). 

 

Segundo Rueda, Serenini e Meireles (2014) e França (2015), a qualidade de vida, bem-

estar e saúde estão nos pressupostos da saúde ergonômica associada à ética. No que tange a 

qualidade de vida oferecida pela organização em questão e praticada pelos integrantes da 

organização, é notória a contribuição da qualidade de vida para a vantagem competitiva do 

mercado, além de contribuir diretamente nos pilares da sustentabilidade, uma vez que a saúde 

física e social preconiza a satisfação do indivíduo na organização, o que pode refletir na 

sociedade como um todo.  

 

• Relações e direito do Trabalho: pode-se considerar como relação de trabalho todas ações que 

envolvam funcionários e empregadores, podendo ser individual ou coletiva; direito do trabalho, 

por sua vez, são as normas necessárias para o bom relacionamento entre a organização e os 

clientes internos e externos, não sendo uma ação isolada e individual (FRANÇA, 2015). 

Essa relação foi constatada na Revista Interna da empresa “Conheça os 10 Princípios e 

Critérios FSC® de questões ambientais, econômicas e sociais: Obediência às leis e aos 

princípios do FSC® [...] e direitos dos trabalhadores [...]” (AMAZONAS, 2018), assim como 

nas entrevistas com AMA GP1 e AMA SUST 2: 

 

[...] eu tenho que de certa forma garantir que todas as minhas relações de trabalho - 

seja com terceiros, seja com funcionários internos -, eles atendam todos os parâmetros 

legais que são exigidos [...] relações trabalhistas e segurança do trabalho, então de 

certa forma os pontos que impactam a questão da sustentabilidade dentro da percepção 

nossa, então quando a gente fala em relação de emprego e relações trabalhistas, a 

equipe discutiu desde falta de mão de obra qualificada, automover, absenteísmo, a 



95 
 

 
 

questão dos portadores de necessidades especiais, o respeito a legislação, então assim, 

a gente abriu várias discussões pra que a gente pudesse mapear quais eram as nossas 

ameaças em relação a cada um desses itens [...] quando eu falo de pessoas também, a 

questão legal, cumprimento de todos os aspectos legais, e oferecer outras coisas além 

como forma de motivar, de ser e desenvolver, (AMA GP1). 

 

[...] então o as relações do direito do trabalho são de maneira preventiva não só para 

seguir normas mas para,  não temos ações só um cumprimento, nós temos trabalhos 

de ITR, lá que eles geram de forma a se evitar possíveis desvios a respeito do direito 

do trabalho não só por motivo da normativa (AMA SUST 2).  

 

 

Segundo Cirino (2014) e Savitz e Weber (2013), a empresa poderá ser considerada 

sustentável quando atender a critérios relevantes, tais como a valorização do trabalhador nas 

relações de trabalho, quando tiver coerência, ética e responsabilidade com os indivíduos que 

compõem a empresa, e quando forem incluídas nas leis e diretrizes trabalhistas, às quais a 

empresa é obrigada a seguir. No caso da empresa Amazonas, é nítida a inclusão da justiça social 

e saúde da comunidade com o trabalho que é desenvolvido no Centro comunitário, conforme 

as declarações dos entrevistados apresentadas acima. 

 

• Consultoria Interna e Externa:  o objetivo da consultoria é dar apoio e implementar a gestão 

estratégica da organização, como no suporte técnico, treinamentos e orientação flexibilizando 

as relações de trabalho (FRANÇA, 2015). Pode-se verificar por meio das observações e das 

entrevistas a existência de terceirização de profissionais especialistas em torno da 

sustentabilidade, como pode se observar nas falas dos entrevistados: 

 
A gente tem uma consultoria que está fazendo a verificação interna, sobre o que a 

gente entende como filosofia da empresa, [...] (AMA DIR 1). 

 

Tem a parte desse sistema de gestão integrado possui uma consultoria uma consultoria 

de FSC como é uma norma muito abrangente dentro da FSC e temos 5 normas só na 

FSC sendo assim nós somos certificados em 5 normas, então é muita normas, então a 

gente tem a consultora para ampliar nosso campo de atuação e como a FSC faz parte 

da sustentabilidade, existe sim (AMA SUST 2). 

 
[...] a empresa tem 24 ou 25 aprendizes na unidade, que o SENAI faz uma turma 

exclusiva para nós pra que a gente possa ter a cota que é exigida (AMA GP1). 

 

 As declarações dos colaboradores demonstram que a Amazonas tem práticas 

específicas voltadas à terceirização. Segundo  Franco, Druck e Seligmann-Silva (2010), a 

terceirização é considerada positiva no Brasil com o aumento de menores aprendizes e jovens 

estagiários que têm entrado no mercado de trabalho nos últimos 10 anos, tanto em organizações 

privadas como públicas; essa forma de contratação aumenta o impacto no pilar social e 

econômico, uma vez que auxilia na formação de mão de obra especializada.  
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 Dentre as políticas e as práticas acima descritas, consideradas como facilitadoras para a 

implantação dos pilares da sustentabilidade, acredita-se haver a necessidade de se ampliar a 

constatação das evidências dos facilitadores e inibidores do processo de alinhamento da 

sustentabilidade, o que será exposto no tópico a seguir.   

 

4.1.4 Os facilitadores e Inibidores do Processo de Alinhamento entre a Gestão de pessoas e a 

Sustentabilidade.  

 

 Os dados a seguir se referem ao objetivo c) Apontar os facilitadores e inibidores do 

processo de alinhamento entre a Gestão de Pessoas e a Sustentabilidade, considerados 

promotores ou não de sustentabilidade, uma vez que a integração da cúpula organizacional, 

mediante a boa comunicação, por exemplo, pode ser grande aliada à sustentabilidade; sua falta 

pode ser, no entanto, desastrosa para a sustentabilidade.  

Mediante as entrevistas foi possível verificar alguns fatores nos fragmentos promotores, 

como: (a) integração e apoio dos gestores de área no comitê da sustentabilidade; (b) participação 

e integração da área de gestão de pessoas; (c)alinhamento com as estratégias organizacionais; 

(d) comunicação interna como fator multiplicador e e) integração entre gestão de pessoas  e 

gestão de responsabilidade social.  

 

[...] fazer uma sinergia muito boa de logísticas de sustentabilidade e indústria, 

[...]trabalho forte na sustentabilidade, temos o comitê interno de sustentabilidade onde 

todas as áreas da empresa indicam participantes para fazer uma multiplicação de 

conhecimentos por toda a empresa [...] (AMA DIR 2). 

 

[...] é um trabalhar estrategicamente né um setor inteiro não só o processo ou 

específico da gestão de pessoas, mas um subprocesso que faz parte dele, então SEMT- 

faz parte dele, a responsabilidade social é um subprocesso da gestão de pessoas, o 

recrutamento é um subprocesso, vamos pensar todos os que compõem o processo 

como um todo e discutir essas questões conjuntamente para trazer as dificuldades, 

então não é nem auxiliar, mas o  complementar para que as coisas, como eu disse 

saiam da melhor forma, mais positiva e objetivas possível. Os resultados sejam 

positivos o fundamental é isso (AMA RS 1). 

  

A questão do comprometimento das lideranças, eu acho que isso não é um problema 

porque o nosso pessoal tem um foco, [...] pronta não está, a gente está no caminho, 

construindo juntos e digo assim, toda a liderança está de certa forma envolvida e 

empenhada para que o que for necessário nesse sentido aconteça. (AMA GP 1). 

 

 

 Segundo a literatura de Pereira e Dornelas (2010), Savitz e Weber (2013) e Munck e 

Tomiotto (2019), alguns facilitadores trazem grandes contribuições ao desenvolvimento 

estratégico empresarial; um exemplo é a comunicação aberta, franca e com foco em projetos de 

sustentabilidade entre gestores e atores sociais, com o objetivo de disseminar as estratégias 
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voltadas para a sustentabilidade em todas as áreas da empresas, com maior comprometimento 

com a sustentabilidade, fator importante a ser visualizado pela clientes internos e externos. 

Os inibidores do processo de alinhamento visualizados na empresa são: (a) falta de 

maior aproximação entre Gestão de Pessoas e a gestora de Responsabilidade Social, para o 

fortalecimento do pilar social; (b) troca de gerência recente; (c) falta de unificação de 

propósitos; (d) falta de amadurecimento do plano de sustentabilidade e e) falta da versão 

atualizada do Relatório de Sustentabilidade ou GRI, disponibilizado no website da empresa, 

conforme as declarações a seguir: 

 

[...] pouco difícil, eu falar para você nesse aspecto porque por, mais que eu esteja 

alocada na área na área gestão de pessoa da fábrica,  então meu cotidiano eu não tenho 

muito contato com as outras pessoas da equipe de gestão de pessoas, eu não tenho 

muita certeza de como que é feito, assim, esse recrutamento, essa seleção, né nesse 

aspecto, ainda não, a gente está começando a amadurecer né...[...] (AMA RS). 

 

 [...] a gente tá com passos bem grandes no meu entendimento em relação a isso muito 

muito a frente com muita surpresa mas quando eu falo que precisa ser reforçado essa 

uniformização de propósitos do por que se faz eu não vou selecionar o lixo porque 

alguém está me dizendo para eu fazer a coleta seletiva não vou separar lá dentro da 

fábrica por isso eu não vou quando usar água, porque meu chefe está dizendo que não 

eu vou economizar porque eu tenho essa consciência de sustentabilidade bem claro 

(AMA RS).  

 
Pronta não, a gente está em construção, inclusive  eu te falei, até então a gente não 

tinha um planejamento estratégico para sustentabilidade – que é o que está sendo 

desenvolvido-, então é aquilo que a gente brinca internamente: se você não sabe qual 

é o direcionamento, qualquer ação você vai entender que é uma ação focada em 

sustentabilidade[...](AMA GP1). 

 

[...] essas estratégias elas estão sendo como falei elas estão sendo redefinidas 

justamente porque a gente teve mudança de presidência de diretoria e com a vinda da 

segunda empresa para o grupo, a gente teve que mudar muito das nossas rotinas 

internas, também, a forma a gente passou a ser um pouco mais agressivo no mercado 

também, e possivelmente aí até acredito mais alguns meses a gente já tem o 

planejamento estratégico novo aí, para repassar todo mundo para compartilhar com 

todos na indústria.(AMA GP2). 

 

[...] No modelo que a gente tá construindo não existe, existe um relatório que foi feito 

ano passado, mas ele é bem superficial. O [...] tá construindo um relatório agora que 

seja mais consistente porque a gente tem muitas frentes de trabalho que impactam na 

questão de sustentabilidade. (AMA GP1). 

 

 

Foi demonstrado, portanto, que os facilitadores ao processo de alinhamento entre a 

gestão de pessoas e a sustentabilidade estão presentes na construção em busca da 

implementação da sustentabilidade. Segundo Pereira e Dornelas (2010), alguns dos 

limitadores/inibidores e promotores/facilitadores do alinhamento estratégico podem afetar 

positivamente ou negativamente nesse processo; no caso da empresa Amazonas foi verificado 
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que a existência de promotores e facilitadores estão contribuindo na construção e 

implementação da sustentabilidade. 

Savitz e Weber (2013) e Munck e Tomiotto (2019) salientam a questão da falta do 

relatório de sustentabilidade ou GRI visível para os clientes internos e externos; ressalta-se que 

esse relatório deve ser colocado e distribuído a todos como compromisso de transparente à 

sociedade, bem como a questão de disseminação a sustentabilidade em todas as áreas da 

empresa, desde da área estratégica passando do tático ao operacional. 

Galpin, Whittington e Bell (2015) afirmam, no entanto, que alguns desalinhamentos 

causados pela falta de retenção de funcionários, como a contratação de um indivíduo com 

valores diferentes ao da organização, por exemplo, pode causar grandes transtornos. Pode-se 

mencionar ainda profissionais capacitados com valores voltados à sustentabilidade e que não 

seja buscado de maneira correta pela empresa no decorrer dos anos, pode causar desânimo 

fazendo com que os funcionários procurem novos horizontes; com isso, a empresa perde grande 

potencial competitivo, um dos motivos das empresas buscarem formular estratégias condizentes 

com a realidade de cada empresa e de seu mercado de atuação, sendo essas estratégias o 

próximo item a ser abordado.  

 

4.1.5 Estratégias usadas para a Formulação das Políticas e Práticas de Gestão Pessoas que 

norteiam a Implementação da Sustentabilidade Organizacional. 

 

Para que seja alcançado o objetivo geral dessa dissertação é necessário responder ao 

último objetivo específico, qual seja d) Descrever as estratégias usadas para a formulação das 

políticas e práticas de gestão pessoas que nortearam a implementação da sustentabilidade 

organizacional existente nas organizações. Cabe salientar que, segundo Stefano e Alberton 

(2018), os processos estratégicos das organizações no ambiente macro e micro, alinhados às 

competências individuais para a sustentabilidade, são a chave para o sucesso da organização e 

consequentemente, para a implementação da sustentabilidade organizacional. Foi possível a 

identificação desses elementos com as falas do entrevistado AMA GP 2:  

 

[...] ela busca, sempre aquelas pessoas que têm um perfil inovador que gostem que 

tenham esse olhar para sustentabilidade que respeitem o meio ambiente que queiram 

ou não [...] (AMA GP 2).   

 

França (2015), Jabbour e Santos (2007) e Xavier (2006) afirmam que é no recrutamento 

que se reúne um maior número de profissionais e que se expressam os dados inerentes ao cargo 

e ao perfil do candidato, sendo de suma importância deixar claro quais habilidades, 
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conhecimentos, aptidões, comportamentos e experiências são esperados do futuro candidato, 

sendo um deles os que promovem a sustentabilidade. Na fala do entrevistado AMA GP 2, é 

possível verificar a estratégia de sustentabilidade na prática de recrutamento e seleção, seleção 

estratégica, com perfil estratégico organizacional, uma vez que ele declara que é almejado o 

perfil inovador e olhar voltado para a sustentabilidade dos possíveis candidatos às vagas 

disponíveis na empresa.   

Apesar da análise no website da empresa, no período de coleta de dados, 

especificamente na aba “trabalhe conosco”, não foram localizados fatores que comprovassem 

essa busca no perfil do candidato, uma vez que não são citados ou solicitados, como pré-

requisitos fundamentais aos futuros profissionais, visão ou valores compatíveis com a 

sustentabilidade buscada pela empresa, confirmando o que é expressado pela literatura. 

 Segundo Da Rocha, De Camargo e Zucco (2014), a questão da divulgação das vagas 

existentes nas empresas brasileiras raramente é feita com abordagens claras a respeito da 

sustentabilidade na seleção ou nos websites das empresas ou momento do recrutamento de 

novos talentos, sendo mais avaliados e expostos os dados inerentes especificamente ao cargo a 

ser ocupado. 

Outra estratégia que é abordada pela literatura e pela empresa é a comunicação como 

um fator de multiplicação de conhecimento, sendo desenvolvida pela gestão de pessoas em prol 

da sustentabilidade; segundo Boxall, Purcell e Wright (2007) e Knapik (2012), a comunicação 

vai além do simples falar: esse comunicar abrange o “contrato psicológico” entre empresa e 

funcionário, o falar com clareza, com ética, com exatidão, ou seja,  é necessário que as 

estratégias voltadas à sustentabilidade sejam apresentadas logo na entrada do funcionário para 

que a sustentabilidade torne-se um fator multiplicador. 

França (2015) destaca que o endomarketing e a comunicação são grandes aliados da 

gestão de pessoas, quando o assunto é multiplicar conhecimento, objetivos e estratégias da 

organização, tanto para o cliente interno como externo.  

 

O que temos hoje é um trabalho forte na sustentabilidade, temos o comitê interno de 

sustentabilidade onde todas as áreas da empresa indicam participantes para fazer uma 

multiplicação de conhecimentos por toda a empresa. [...] responsável e participa desse 

comitê com o viés em pessoas mesmo, relacionado a sustentabilidade.  (AMA DIR.1). 

 

Eu acho práticas de sustentabilidade dentro do GP tem muito a ver com a parte de 

programas de sustentabilidade que são implementados com o auxílio do GP, [...] 

(AMA DIR.1). 

 

[...] Falando como RH, nós hoje temos basicamente quatro pontos de intervenção 

dentro do comitê de sustentabilidade. Um deles é relação com a comunidade que 

dentro desse mapeamento na pontuação que foi dada tanto dos respectivos interno 
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quanto externo[...] Outro ponto é a relação de trabalho e emprego, porque se você 

pegar essa unidade fabril,  por exemplo, tudo em volta existe porque existe fábrica, 

então como a gente trata a questão de trabalho e emprego, respeito as normas, a 

questão de benefícios, a análise e impacto social [...] Outro ponto que também está 

levantamento é o foco em segurança do trabalho, então além disso tem outras frentes, 

vai ter uma equipe trabalhando a questão de água, influência de resíduos, energia, 

porque foi baseado no que muitos entenderam como pontos de análise focado em 

sustentabilidade. (AMA GP 1). 

 

Nesse sentido, foi possível identificar que as estratégias traçadas pela gestão de pessoas 

são as que colaboram com a sustentabilidade; na Amazonas essas estratégias são disseminadas 

entre os funcionários internos e a comunidade ao entorno na unidade estudada. A 

implementação aconteceu internamente com a implantação do comitê de sustentabilidade que 

envolve vários departamentos da empresa, tendo como uma das estratégias a relação do Centro 

Comunitário com a sociedade, um dos focos do pilar social da sustentabilidade; outro ponto é 

a relação de trabalho e emprego, dando ênfase na questão do respeito às normas e ao direito do 

trabalho. A segurança no trabalho e a preservação do meio ambiente com uso racional e 

coerente dos recursos naturais são fatores de discussão no comitê de sustentabilidade, tendo 

papel fundamental a participação da gestão de pessoas. 

Com os dados obtidos, constata-se que as preocupações com os três pilares da 

sustentabilidade: ambiental, social e econômica, são contínuos na empresa, fazendo parte do 

seu DNA. Ao longo desse trabalho foi possível visualizar que as políticas e as práticas voltadas 

para a sustentabilidade correspondem ao modelo estratégico da gestão de pessoas adotado na 

empresa, compreendendo que o conjunto de políticas e práticas da empresa está enraizado em 

sua filosofia e que é estabelecido nas estratégias organizacionais; para tanto, existe um comitê 

de sustentabilidade que identifica todas as áreas da empresa nesse alinhamento conforme pode-

se verificar nas declarações dos entrevistados: 

 

Falando como RH, nós hoje temos basicamente quatro pontos de intervenção dentro 

do comitê de sustentabilidade. Um deles é relação com a comunidade que dentro desse 

mapeamento na pontuação que foi dada tanto dos respectivos interno quanto externo, 

a percepção deles é que a comunidade é um valor focado em sustentabilidade e que 

nós impactamos eles de forma direta, então temos que ter um foco maior [...] (AMA 

GP1). 

 

Dentro desse comitê cada responsável teve que discutir quais são as ameaças de 

oportunidade que tem considerando as comunidades locais no nosso caso e 

considerando as relações de trabalho e emprego existente com a comunidade. É um 

trabalho que ainda tá se organizando pra poder realmente ter um planejamento 

estratégico pra gente poder focar as ações pra aquilo que tá alinhado, tanto com a 

estratégia da empresa quanto pensando no impacto social (AMA GP 1). 

 

[...] então esses um comitê que avalia essas ideias, a implantação a questão de custo, 

a e aí tem né só determinados alguns focos como diminuir o consumo de água de 

energia, [...] (AMA GP 2). 
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[...] temos o comitê interno de sustentabilidade onde todas as áreas da empresa 

indicam participantes para fazer uma multiplicação de conhecimentos por toda a 

empresa. Exatamente, [...] chamamos a gestão de pessoas [...] é responsável e participa 

desse comitê com o viés em pessoas mesmo, relacionado a sustentabilidade. [...] GP 

e o comitê de sustentabilidade praticamente caminham em paralelo. (AMA DIR 1) 

 

Segundo Galleli e Hourneaux Junior (2019), as empresas buscam se organizar em 

pequenos grupos, comitês ou áreas de sustentabilidade, com o objetivo de disseminar a 

sustentabilidade em todos os níveis da organização; esses comitês normalmente são formados 

pela alta gerência e gerentes de todas as áreas, os quais já têm enraizados o tema 

sustentabilidade em seus valores, ficando então mais fácil a propagação ao operacional da 

organização.  

No entanto, a relação que a gestão de sustentabilidade deve ter com a gestão de pessoas 

é considerada como pré-requisito para o êxito dos projetos de sustentabilidade, pois a gestão de 

pessoas é um dos mecanismos promotores e divulgadores da sustentabilidade, com estratégias 

já traçado e aprovado no planejamento estratégico da empresa, assim como inseridos na missão, 

visão e políticas da organização (GONÇALVES; STEFANO; BACCARO, 2017). 

No quadro 11, a seguir, encontra-se uma síntese dos principais aspectos dos relatos do 

caso AMAZONAS CIA DE PAPEL E CELULOSE, que servirão de base para análise posterior. 

 

Quadro 11- Resumo dos Principais dados encontrados no Caso Amazonas 

 (continua) 
 Categoria Principais Aspectos 

Modelo de Estratégico 

da Gestão de Pessoas 

Fatores comportamentais ambientais internos e externos alinhados com as 

estratégias da organização; 

Gestão de pessoas atuantes de forma estratégica para o negócio; 

Cultura organizacional e posicionamento de mercado voltados à sustentabilidade; 

Ações impactantes nas estratégias da organização e nas estratégias de 

sustentabilidade; 

Fatores estratégicos abrangentes, porém, com menos padronização; 

A reflexão sobre os valores, a visão e a filosofia; 

Momento de reestruturação. 

Políticas e Práticas de 

gestão de pessoas para 

gerir a sustentabilidade 

Recrutamento, seleção e testes psicológicos: 

Realizado visando atingir ao planejamento estratégico voltado para a 

sustentabilidade;  

Atrair, reter e aprimorar talentos, que visem atingir os pilares da sustentabilidade. 

Aprendizado, treinamento e desenvolvimento: 

são pré-requisitos para as certificações da empresa. 

Avaliação de Performance e Competências:  

Pesquisas internas que visam a performance da organização; 

Avaliação de performance é feita com o viés voltado à sustentabilidade. 

Comunicação e Endomarketing: 

comunicação interna e externa como meio de aproximação. 
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(conclusão quadro 11) 
 Categoria Principais Aspectos 

Políticas e Práticas de 

gestão de pessoas para 

gerir a sustentabilidade 

Qualidade de Vida, Segurança, Saúde e Ergonomia:  

Qualidade de vida, bem-estar e saúde-SESMET: estão nos pressupostos da 

sustentabilidade. 

Consultoria Interna e Externa: 

Terceirização como ponto de aprendizagem; 

Consultoria externa como apoio para a reestruturação das estratégias.  

Relações e direito do Trabalho:  

FSC – Por meio das certificações e respeito das leis nacionais e internacionais sobre 

o meio ambiente. 

Influenciadores do 

Alinhamento 

Estratégico Sustentável 

Facilitadores do Processo de Alinhamento: 

Integração e apoio dos gestores de área no comitê da sustentabilidade;  

Participação e integração da área de gestão de pessoas;  

Alinhamento com as estratégias organizacionais;  

Comunicação interna como fator multiplicador; 

Integração entre gestão de pessoas e gestão de responsabilidade social. 

Inibidores do 

Alinhamento 

Estratégico Sustentável 

 

Inibidores do Processo de Alinhamento: 

Falta de maior aproximação entre gestão de pessoas (fábrica) e responsabilidade 

social (comunidade) para o fortalecimento do pilar social; 

Troca de gerência recente. 

Falta unificação de propósitos; 

Falta amadurecimento do plano de sustentabilidade. 

Falta do GRI, atualizado e disponível de forma pública.  

Estratégias para a 

Formulação das 

Políticas e Práticas  

Ações com foco nas estratégias de médio e longo prazo; 

Em busca da reestruturação da missão, visão e objetivos; 

Com perfil nas estratégias organizacionais; 

Comunicação disseminar e informativa como meio de suporte. 

Fonte: Elaborado pela Autora com base na coleta de dados (2019). 

 

O modelo estratégico da gestão de pessoas baseado nas estratégias traçadas para o 

negócio, apresentado no quadro 11, é compreendido como o modelo que planeja e desenvolve 

suas políticas e práticas, visando atingir o desempenho organizacional, por meio das estratégias 

planejadas e deliberadas pela alta administração. Foi possível verificar que as políticas e 

práticas de recrutamento e seleção; aprendizado, treinamento e desenvolvimento; avaliação de 

performance e competências; comunicação e endomarketing; qualidade de vida, segurança, 

saúde e ergonomia e consultoria interna e externa são as que estão melhor alinhadas com a 

gestão de sustentabilidade.  

Galpin, Whittington e Bell (2015) afirmam que os valores voltados para a 

sustentabilidade iniciam-se com as estratégias traçadas permitindo com isso o apoio 

incondicional da alta diretoria, de maneira clara e objetiva, devendo ser incluídas como parte 

da missão, visão, valores e dos objetivos a serem buscados pela organização, visando propagar 

e difundir os valores da sustentabilidade para os atores sociais na organização.  

Nessa concepção, Galleli e Hourneaux Junior (2019) corroboram, que o comportamento 

dos indivíduos que compõem a organização em consequência das competências individuais 
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voltadas para a sustentabilidade é que permite que a missão, visão e valores sejam disseminados 

por todas as áreas da organização; no entanto,  já devem estar formalizados no planejamento 

estratégico, para ser amplamente divulgados e praticados por meio das políticas e práticas da 

gestão de pessoas.  

Segundo Gonçalves (2017), ao identificar como as políticas e práticas da gestão de 

pessoas que são relatadas nas entrevistas, em documentos, ou exposto no website das empresas, 

é possível identificar os níveis de sustentabilidade organizacional das empresas. Ou seja, todas 

as políticas e práticas relacionadas na empresa estudada, auxiliam na identificação, do Nível da 

Sustentabilidade Organizacional Holístico, sendo nesse nível o que integra cada pilar da 

sustentabilidade nos processos de gestão, visando manter a qualidade de vida, a manutenção e 

continuação da vida atual e futura, por meio da manutenção econômica da empresa, por meio 

das ações dos atores sociais da empresa, observando com maior atenção a sustentabilidade e a 

responsabilidade social, assim com o equilíbrio entre os pilares econômico, social e ambiental, 

com práticas de gestão de pessoas que integram a sustentabilidade além das exigidas pela 

legislação,  podendo ser citado as ações voluntárias feitas pelos funcionários, tais como: 

 
Um exemplo é a doação de sangue, a gente consigne trazer o Hemocentro para cá, 

uma estrutura toda [...] com o objetivo de estimular o voluntariado. Tem o lado 

cidadão do nosso colaborador, né mas assim, o estilo precisa com certeza da equipe 

do GP (AMA RS). 

 

[...] então no entorno a gente tem projeto para geração de renda, tá então o 

objetivo da responsabilidade social está mantido o tripé da sustentabilidade né 

social [...] para que a empresa não esteja impactando negativamente e ao 

mesmo tempo favorecer ações para que impacta positivamente e assim no seu 

entorno, seja no que for como na preservação meio ambiente geração de renda 

qualidade de vida para as pessoas [...] (AMA RS). 
 

Então a gente tem alguns focos dentro do comitê de sustentabilidade até mesmo em 

planos de ação [...] uma melhor distribuição da matriz energética da AMAZONAS, é 

ressaltado nesse comitê. Todas as pessoas que participam devem ter esse 

conhecimento dentro da organização (AMA DIR1). 

 

 Na fala dos entrevistados e na observação foi possível visualizar a relação 

das ações voltadas ao capital humano e o cuidado com a responsabilidade social, sem deixar de 

ver a importância do pilar econômico da empresa estabelecendo nas metas e nas estratégias que 

atualmente a necessidade de manter os três pilares em igualdade, segue, segundo Gonçalves, 

Stefano e Baccaro (2017 p. 58), o nível de sustentabilidade organizacional holística, está “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”. Nesse sentido o nível a 
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sustentabilidade holística é estimulado para que todos os atores sociais, atinja o potencial 

individual, a responsabilidade social e o cuidado com o planeta de maneira integrada.  

 Nesse sentido com o diário de campo foi possível verificar ações que foram feitas, tais 

como, a área de gestão ambiental o discurso dos entrevistado mostrou que existe relação com 

as práticas em diferentes níveis da empresa, com foco, no ser cidadão e profissional, ao exerce 

uma função no comitê de sustentabilidade da empresa. 

 Pela importância que a empresa demonstra ao tema sustentabilidade o alinhamento da 

Amazonas entre o modelo estratégico da gestão de pessoas e as políticas e práticas da gestão de 

pessoas que implementam a sustentabilidade por meio das análises como alinhamento 

estratégico sustentável de alto grau, sendo comprovados por meio das práticas de gestão de 

pessoas que colaboram com nível mais elevado de sustentabilidade da empresa.  Contudo, o 

alinhamento estratégico sustentável da Amazonas será melhor debatida em conjunto ao caso 

Santa Maria Cia de Papel e Celulose; para tanto será necessário apresentar as evidências 

encontradas na pesquisa de campo do caso Santa Maria, o qual será o próximo item. 

 

4.2 CASO SANTA MARIA CIA DE PAPEL E CELULOSE 

 

No caso Santa Maria Cia de Papel e Celulose, os dados foram coletados na empresa, 

concomitante ao caso Amazonas; quanto aos instrumentos de coleta, foram utilizadas 

entrevistas, pesquisa documental, observação assistemática e diário de campo. A pesquisa de 

campo ocorreu entres os meses de dezembro de 2018 e abril de 2019, incluindo o contato inicial 

com a empresa, a visita de apresentação do projeto, os agendamentos e as entrevistas, assim 

como a consulta dados complementares no website e informações via e-mail. Durante a 

entrevista com o diretor é que foi definido quais funcionários seriam entrevistados e designado 

um profissional responsável para auxiliar com os agendamentos e demais informações; as 

entrevistas foram presenciais e ocorreram na sede da empresa em Guarapuava, no estado do 

Paraná. 

Para a construção desse caso foram entrevistados 4 funcionários, dentre eles, 1 diretor e 

2 Analistas das áreas de Gestão de pessoas e 1 gerente da área de gestão de Sustentabilidade, 

uma vez que esses são profissionais chaves da gestão de pessoas e sustentabilidade. A 

intermediação das entrevistas foi realizada via e-mail com os profissionais de cada área; no 

entanto, para que houvesse anonimato e sigilo dos funcionários, os nomes e as descrição dos 
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cargos não serão apresentados e para tanto será utilizado uma nomenclatura conforme o quadro 

12.  

  

Quadro 12- Perfil dos entrevistados Caso Santa Maria 

Nome 

Fictício dos 

entrevistados 

Gênero Idade Formação 

Tempo de 

trabalho 

(anos) 

Data, hora e local da 

entrevista 

STA DIR  M 41 Graduação em Administração  
4 anos  

 

28/02/2019 às 

14:00horas presencial  

STA GP 1 F 22 Graduação em Administração  
4 anos  

 

16/04/2019 às 9:00 

horas presencial. 

STA GP 2 F  25 Graduação em Psicologia 3 anos 
28/03/2019 às 15:00 

horas, presencial. 

STA SUST M  32 

Graduação em Engenharia 

Ambiental com especialização 

em segurança do trabalho. 

5 anos 
28/03/2019 às 14:00 

horas, presencial  

Fonte: Elaborado pela Autora com base na coleta de dados (2019). 

  

O quadro 12 apresenta o perfil dos entrevistados do Caso Santa Maria, sendo eles dois 

homens e duas mulheres, com idades entre 22 e 41 anos, com formação em Administração, 

Psicologia e Engenharia Ambiental, sendo esse último com especialização em Técnica em 

Segurança do Trabalho; as entrevistas foram presenciais e realizadas na sede da empresa com 

data e horários escolhido pelos entrevistados; as gravações duraram em torno de 20 minutos a 

1 hora e 10 minutos cada, totalizando 2 horas e 46 minutos no total. 

A seguir será apresentado um breve histórico da empresa, para melhor compreender os 

objetivos do tema estudado. 

 

4.2.1 O Histórico e a Evolução da Empresa Santa Maria 

 

O Grupo Santa Maria Cia de Papel e Celulose, fundada em 31 de março de 1962, iniciou 

as atividades com o mercado madeireiro; neste período, em 1970 um novo ciclo iniciou com a 

Reflorestadora São Manoel, com plantação das primeiras mudas de pinos; em seguida iniciou-

se a instalação da Usina São Pedro, que tinha a função de mover a primeira máquina de papel 

da Santa Maria (SANTA MARIA, 2019).  

A construção da fábrica foi estrategicamente escolhida por estar localizada às margens 

do Rio Coutinho, às margens da BR-277, Km 364, a 23 quilômetros, em Guarapuava, no estado 

do Paraná. Local adequado pela localização estratégica no estado do Paraná. No dia 21 de 

fevereiro de 1974, movida pela Usina São Pedro com pasta mecânica oriunda da Fábrica de 
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Santa Maria do Oeste, foi colocada para funcionar a primeira Máquina de Papel com a produção 

das primeiras folhas de papel da Santa Maria (SANTA MARIA, 2019).  

Atuando no mercado internacional, em 1980 exportou seus produtos para Europa e 

Oriente Médio; em 1982 a expansão foi necessária, com aquisição da segunda máquina de 

papel, denominada como Máquina de Papel II, com produção do primeiro papel vendável. Com 

a segunda máquina entrou em funcionamento também a segunda usina da empresa a Usina 

Curucaca, colocando a empresa como autossuficiente em termos de valor energético (SANTA 

MARIA, 2019).  

Em 1990 a expansão da empresa foi no agronegócio, com a compra de terra para o 

cultivo de grãos; em 1993 a empresa entrou no mercado com a fabricação de painéis e molduras 

de madeira do próprio reflorestamento, exportando para clientes nos Estados Unidos e Europa. 

Em 2002, com a alta produção agrícola, foi necessário a construção de um silo que otimizou o 

setor agrícola com o armazenamento de 36 mil toneladas; com os novos desafios houve a 

necessidade do comprometimento da empresa  com o meio ambiente, sendo assim, em 2006  

foi construído a estação de Tratamento de Efluentes, sendo fundamental para o tratamento da 

água oriunda da produção de papel (SANTA MARIA, 2019).  

Com a expansão da venda de papel para o mercado mundial, a empresa conquistou em 

2009 a certificação FSC® – Forest Stewardship Council® (FSC-C021980) de Cadeia de 

Custódia, em produção de matérias-primas provenientes de fontes; atualmente atualiza o escopo 

da certificação na Reflorestadora São Manoel, além de em 2016 ter conquistado o certificado 

FSC-C133520 para Manejo Florestal a certificação (SANTA MARIA, 2019).   

Em 2018 o Grupo Santa Maria recebeu diversas premiações, tais como: Fazenda mais 

sustentável do país, pela  revista Globo Rural em 2014; As 500 maiores empresas do 

agronegócio do país que ocupa desde 2007; As 300 maiores empresas do Sul do País; As 100 

maiores do estado do Paraná; Revista Amanhã, ranking presente desde 2004 e  a certificação 

do GPTW (Great Place to Work) em 2017. Atualmente é reconhecida nacional e 

internacionalmente, com produção de 105 mil toneladas de papel/ano; possui no total 538 

funcionários que integram o Grupo Santa Maria, no entanto, somente a fábrica de papel e 

celulose possuía 386 funcionários diretos, dados fornecidos pela empresa em 29 de abril de 

2019 (SANTA MARIA, 2019).  

O grupo ressalta em seu portfólio o compromisso com a responsabilidade 

socioambiental, pois possui programas tais com controle da qualidade, inovação e bem-estar 

dos colaboradores; preocupa-se também com o meio ambiente e utilização de recursos 
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renováveis em todas as unidades, sendo elas, duas hidrelétricas um parque de reflorestamento 

de 12 mil hectares, unidade fabril e unidade de tratamento. Seus principais produtos advindos 

da unidade fabril são na linha de papéis composta por uma variedade de produtos offset, 

apergaminhados, monolúcido, kraft branco, inclusive aperfeiçoados para impressão a laser e 

formulário contínuo. Cabe salientar que todos os dados apresentados nesse resumo do histórico 

foram retirados do website da empresa.  

A partir das evidências e observações realizadas ao longo do período de coleta de dados 

será respondido a cada objetivo específico, os quais auxiliaram a responder o objetivo geral, 

conforme a seguir. 

 

4.2.2 Modelo de Gestão de Pessoas Praticado pelas Indústrias 

 

Como salientado por Fischer (2002) e Ferreira (2005), a forma como a empresa gerencia 

o comportamento de seus indivíduos indica o modelo de gestão de pessoas que esta segue, 

sendo assim, os princípios e a filosofia auxiliam no direcionamento da direção dos objetivos e 

estratégias a serem almejadas e trabalhadas. Nesse contexto, a empresa Santa Maria, nos 

últimos quadro anos, vem traçando novos objetivos, conforme a declaração de STA DIR 1: 

 
Cheguei num momento de transformação do Grupo Santa Maria, uma empresa 

familiar que já tinha 54 anos se não estou enganado, e que tinha uma expectativa de 

transformar a sua cultura baseado na bandeira da performance. Então o meu trabalho 

começou em 2015 praticamente de uma maneira hierarquizada, trabalhei 2015 e 2016 

em governança corporativa, criando o conselho da empresa, [...] eu ajudei a construir 

todo esse modelo, que hoje eu posso dizer que está um modelo bem consolidado. 

Depois eu desci para a criação dos níveis de diretoria, então estou falando de estrutura 

de empresa, [...] que tem um projeto chamado Evolua que é um projeto da Santa Maria 

para desenvolvimento de sua liderança baseado nos valores culturais, [...] que é o 

desenvolvimento de pessoas baseado em valores culturais. (STA DIR 1). 

 

 

A orientação da empresa conforme seus valores culturais que implementam as políticas 

e práticas de gestão de pessoas levam em consideração o desenvolvimento individual e 

empresarial, uma vez identificados esses valores, torna-se mais dinâmico o estilo de atuação 

dos gestores com os que atuam na empresa. 

Para responder ao primeiro objetivo do trabalho que é a) Identificar qual modelo de 

gestão de pessoas é praticado pelas indústrias, na visão dos funcionários táticos e estratégicos, 

no que tange ao modelo de gestão de pessoas da empresa foi identificado o modelo de gestão 

de pessoas sustentável, no entanto, é esclarecido pelo entrevistado STA GP 1, que o termo 

sustentabilidade na empresa é denominado Responsabilidade Ambiental: “Acredito que na 
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Santa Maria é Responsabilidade Ambiental”, sendo o termo utilizado pelos entrevistados 

conforme segue: 

 

[...] foi elaborada com base nas fragilidades que a empresa tinha. Então, pensando no 

futuro da companhia, o que era necessário estabelecer como um direcionador, pra 

poder elaborar um plano estratégico da companhia, [...] colocassem dentro dos valores 

da companhia o tema Segurança do Trabalho e o tema meio ambiente pra poder 

direcionar um trabalho mais voltado a prevenção, tanto que minha vinda para o grupo 

Santa Maria é oriunda justamente desse desenvolvimento estratégico da companhia 

(STA SUST). 

 

Temos também como valor responsabilidade socioambiental, então a parte social e 

meio ambiente e segurança do trabalho. Com relação a visão a gente quer ser admirado 

por ser um grupo de empresas que produz resultados extraordinários, sempre acima 

da expectativa da outra pessoa, outra empresa, outro cliente, e assim vai. A nossa 

missão fala de trabalho de forma sustentável, [...] (STA DIR 1). 

 

 

Segundo Elkington e Zeitz (2014), há uma dificuldade de harmonizar os preceitos da 

sustentabilidade com os empresariais; no entanto, o mercado exige constate evolução, fazendo 

com que as organizações invistam em novas tecnologias e novos modelos de gestão, que sejam 

mais harmoniosos com o tema emergente, “sustentabilidade”.  

No entanto cabe ressaltar que o termo socioambiental, não tem o mesmo significado de 

sustentabilidade, segundo Busch et al. (2009) o termo socioambiental é mais direcionado a 

solução de problemas sociais e ambientais, com o poder político e habilidades de mobilizar 

recursos financeiros e tecnológicos, porém não integra o pilar econômico da sustentabilidade. 

Há evidências concretas do modelo de Gestão de Pessoas Sustentável, segundo STA 

DIR: “Então, essa missão já foi finalizada em setembro de 2015, e de lá para cá a gente faz todo 

o trabalho de acompanhamento dos nossos valores”, demonstrando que a empresa está no 

modelo de gestão de pessoas sustentável, uma vez que já foram trabalhados e concretizados os 

preceitos da sustentabilidade na missão, valores, e objetivos da empresa desde 2015.  

As falas dos entrevistados STA SUST e STA DIR esclarecem quando foram 

reformulados esses preceitos na empresa.  

 
As estratégias foram definidas pelo comitê executivo, em 2014/2015, se não me 

engano foi montado o comitê executivo, não tenho bem exata essa data. Onde foi feito 

o desenvolvimento estratégico da empresa, trouxeram algumas pessoas do mercado 

com expertise pra poder auxiliar a montar esse comitê e de lá para cá eles vêm 

direcionando a estratégia da empresa com o foco na missão e valores da companhia. 

Por último, se não me engano a pouco mais de um ano e meio atrás foi incluso o tema 

de segurança do trabalho dentro dos valores da companhia que quando foi criado não 

havia. (STA SUST). 

 

Cheguei num momento de transformação do Grupo Santa Maria, uma empresa 

familiar que já tinha 54 anos se não estou enganado, e que tinha uma expectativa de 

transformar a sua cultura baseado na bandeira da performance. [...] Então o meu 
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trabalho começou em 2015 praticamente de uma maneira hierarquizada, trabalhei 

2015 e 2016 [...] (STA DIR 1).  

 

Observando a literatura pode-se constatar que o modelo de gestão de pessoas sustentável 

tem a visão voltada para os três pilares da sustentabilidade; as mudanças de contexto da empresa 

Santa Maria foram relevantes para nortear as políticas e práticas atualmente adotadas. Munck 

(2015) ressalta que a necessidade que a empresa tem de inovar em termos de tecnologia e 

produção é o principal motivo das mudanças na gestão de pessoas, por meio do comportamento 

dos indivíduos que compõem a empresa.  

O modelo de gestão de pessoas sustentável foi observado no contexto das falas; o apoio 

ao desenvolvimento sustentável está incluído nos preceitos da missão, visão e valores  da 

empresa, que tem trabalhado de forma sustentável no desenvolvimento de produtos e serviços 

para o mercado global de consumidores exigentes, realizando sonhos com respeito e 

integridade, buscando a evolução constante da sociedade, o que fica claro nas declarações de 

STA DIR. 

 

Os valores da companhia: empreendedorismo, foco em resultados, inovação, 

integridade, orientação para cliente interno e externo (interno são os funcionários e 

externo os nossos clientes). Temos também como valor responsabilidade 

socioambiental, então a parte social e meio ambiente e segurança do trabalho[...] (STA 

DIR). 

 

Vejo que já está implantado, até porque a gente tem como valor então tem que estar 

na empresa mesmo (STA GP 1). 

 

As evidências demonstradas em estudos como os de Galbreath (2010) e Galpin e Hebard 

(2015) indicam que o modelo de gestão de pessoas sustentável é concretizado quando é trazido 

no portfólio da empresa na missão, visão, metas e objetivos estratégicos dos pilares da 

sustentabilidade de maneira formal, como no modelo utilizado pela empresa Santa Maria.  

Gonçalves, Stefano e Baccaro (2017), Galpin, Whittington e Bell (2015) argumentam 

que a gestão estratégica de pessoas pode colaborar com a propagação das estratégias traçadas 

para a organização, uma vez que que o departamento detém poder para delAMArar as 

estratégias na práticas, tais como seleção, treinamento, comunicação dentre outras, além de 

fazer uma leitura aguçada da empresa por meio da avaliação de performance e competências. 

No entanto, o Modelo de Gestão de Pessoas Sustentável incorpora esses preceitos no dia a dia 

da organização de maneira formalizada, sendo com isso necessário haver políticas e práticas de 

gestão compatíveis com o modelo, o que será abordado no próximo tópico. 
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4.2.3 Políticas e Práticas da Gestão de Pessoas voltadas para a Sustentabilidade 

Organizacional  

 

A aplicação do modelo de gestão de pessoas sustentável se caracteriza por atividades já 

amadurecidas na missão da empresa, entendendo que já estão incluídas no processo estratégico 

as práticas de gestão de pessoas voltadas para a sustentabilidade, como processo normal e 

constante. As declarações de visão e missão foram revistas em 2015, e desde então a empresa 

Santa Maria buscou posicionar-se com práticas e soluções sustentáveis como prioridade, assim 

como no planejamento estratégico, conforme declara STA DIR, “A nossa missão fala de 

trabalho de forma sustentável, desenvolvimento de produtos e serviços para o mercado global, 

então nossos processos precisam ser sustentável  [...]”,  sendo assim, responder aos próximos 

objetivos foi necessário para alcançar ao que se propôs  a presente pesquisa; são eles: b) 

Verificar quais políticas e práticas da gestão de pessoas são voltadas para a sustentabilidade 

organizacional e c) Apontar os facilitadores e inibidores do processo de alinhamento entre a 

Gestão de pessoas e a Sustentabilidade. A seguir serão apresentadas as políticas e práticas 

evidenciadas na coleta de dados: 

 

• Recrutamento, seleção e testes psicológicos: com a coleta de dados ficou evidente que o 

recrutamento e a seleção já estão sendo feitos visando a sustentabilidade, uma vez que no campo 

“trabalhe conosco” do website da empresa há indícios desse fator, conforme segue:  

 

Se você se identifica com nossos valores, fique atento às nossas oportunidades. Atrair, 

reter e aprimorar talentos, de acordo com o potencial de cada um, é um dos objetivos 

do grupo. Será um prazer receber seu currículo (SANTA MARIA, 2019). 

 

Pode-se constatar que essa abordagem está contida nos valores quando o candidato entra 

no site oficial da empresa na procura de uma vaga ou para cadastrar o currículo online e esse 

questionamento se dá com a indagação acima apresentada. No entanto, cabe salientar que a 

abordagem de sustentabilidade não está implícita nos valores da empresa de forma direta: 

“Empreendedorismo, Foco em resultados, Inovação, Integridade, Orientação para o cliente 

(interno e externo), Otimização financeira, Responsabilidade socioambiental e Segurança no 

Trabalho” (SANTA MARIA, 2019); o mesmo foi constatado no momento das entrevistas.  

 

A gente chegou a mudar processos de contratação internos porque os funcionários 

entendiam que existia apadrinhamento. Pra acabar com isso a gente cria a questão de 

que todo mundo pode se candidatar, a gente cria provas, entrevistas, um processo mais 

difícil, mas que faz a pessoa pensar que agora tá sendo justo [...] por conta da Santa 

Maria ter trabalhado de uma maneira super caseira ela não teve esse olhar 
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profissionalizado em relação a sucessão, [...] a gente precisa se virar para proporcionar 

uma formação profissional, [...] trazer uma linha de maturidade da pessoa e também 

da maturidade profissional que acredito que vem com o tempo, não são ações 

imediatistas que vão alterar o nosso patamar (STA DIR). 

 

A parte de saúde sim porque é uma parte legal que deve ser cumprida pro processo de 

seleção, a parte de segurança pouco, o colaborador acaba vendo muito mais depois 

que ele entra pra dentro da empresa.[...] Hoje nós trouxemos uma pessoa e 

consolidamos todas as atividades ligadas ao meio ambiente [...] está começando a 

fortalecer esse pilar dentro da empresa (STA SUST). 

 

Vamos supor, para diminuir o custo você tem que encontrar a pessoa certa para a vaga 

certa, porque isso vai trazer todo o impacto. [...] por mais simples que seja uma 

contratação a gente tem que buscar a pessoa certa para o lugar certo, para que ela 

consiga se estabelecer ali e se desenvolver cada vez mais na empresa. Bom, cada vaga 

tem sua especialidade então a gente vai buscar as particularidades da vaga, mas uma 

pessoa que esteja alinhada com a nossa missão, visão e valores. Claro que o pessoal 

não vai encontrar a pessoa com o pacotinho fechado pronto para entrar na empresa, 

mas que esteja alinhado aos valores e que busque se desenvolver de acordo com o que 

a empresa pede hoje, porque é isso que norteia a Santa Maria. (STA GP 1).  

 

 

Foi possível verificar por intermédio das falas dos entrevistados que no recrutamento 

interno ou externo se considera como fator importante, o comportamento individual voltado aos 

pilares social e ambiental da sustentabilidade, mesmo que de forma de forma direta, porem cabe 

ressaltar que responsabilidades socioambientais, não aborda o pilar econômico.  Jabbour e 

Santos (2007) afirmam que fatores tais como princípios, valores e crenças individuais são 

demonstrados no momento que antecedem o recrutamento, sendo este o  momento de reunir os 

pontos essenciais ao recrutar e contratar indivíduos para a organização; cabe ressaltar que um 

profissional procura por uma empresa que supra suas aspirações pessoais e profissionais.  

Savitz e Weber (2013 p. 87) afirmam que “para muitas empresas, a sustentabilidade está 

se tornando um elemento crucial, principal como atributos que definem a empresa na mente dos 

futuros potenciais empregados, em termos da capacidade de trabalhar lá” (tradução nossa). É 

cada vez mais comum o elemento da sustentabilidade praticada e formalizada nos valores da 

organização como preferência para um profissional habilitado e com competências voltadas 

para a sustentabilidade mostrar interesse de trabalhar nessa empresa ou não. 

No entanto, muitas companhias, segundo os autores, não visualizaram a demanda por 

profissionais visionários, tão pouco, a importância de as empresas terem no processo de 

recrutamento e seleção explícitos pontos principais, como os valores para a sustentabilidade; 

dessa forma que haveria maior retenção e menor turnover de funcionários na organização 

(SAVITZ; WEBER, 2013). 
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• Aprendizagem, treinamento e desenvolvimento: a empresa Santa Maria  participa da Great 

Place to Work, pesquisa que visa fazer o diagnóstico da gestão de pessoas na empresas, dando 

a elas a oportunidade de medir os resultados anualmente, assim como na certificação da FSC 

(Forest Stewardship Council); essas pesquisas visam, além do desenvolvimento da empresa, 

também o desenvolvimento individual e a excelência em termos de sustentabilidade, como 

sugerido pelos entrevistados nas suas falas.  

 

[...], nós também participamos da pesquisa Great Place to Work, que aí a gente tem 

um diagnóstico de resultado anual. (STA DIR1). 

 

Com a área de meio ambiente é promover treinamento para que os colaboradores 

enraízem a importância disso aí, então buscar sempre clarificar para o colaborador a 

importância disso (SAT GP1) 

[...] com o programa de aprendiz que são 30 aprendizes num programa superbacana 

que no ano passado tivemos 1750 inscritos, [...] tem o programa de estágios aqui 

dentro que movimenta principalmente os cursos mais relacionados a linha técnica, as 

engenharias.  SAT DIR 

[...] 2019 é um ano especial para a Santa Maria, a gente se preparou também com a 

questão da profissionalização que nos ajudou muito e metodologias que nos levam 

para a sustentabilidade na produção, [...] você tem que capacitar as pessoas para evitar 

que acidentes aconteçam, tem que atender as normas ambientais e toda a parte em 

relação da saúde ocupacional[...] (STA SUST). 

 

As percepções de Savitz e Weber (2013) são de que muitas companhias não pensam no 

recrutar sustentável, não colocando no processo de seleção e recrutamento os valores incluídos 

na missão e os objetivos estratégicos da empresa, e muito menos a filosofia da empresa, de 

maneira explícita, o que implica no recrutar pessoas com valores diferentes aos necessários para 

o desempenho da organização. As empresas devem saber que seus novos talentos precisam ter 

os valores almejados e alcançados pela organização associados ao seu portfólio individual, uma 

vez que é notória a inclusão da empresa nos pilares da sustentabilidade, com as certificações 

exigidas por lei e pelo mercado consumidor, cada vem mais seleto, em termos de meio 

ambiente.  

Na perspectiva de autores como Darnall (2006) as certificações e prêmios, dentre outros 

incentivos públicos ou privados são grandes impulsionadores de desempenho organizacional e 

individual que acontecem por meio de treinamentos, cursos de reciclagem obrigatórios, como 

é o caso da certificação FSC. Segundo os entrevistados, é necessário o contínuo aprender e 

repassar: 

 

A gente tem nossa equipe treinada, consegue fazer a replicação desse material todo 

dentro da empresa, então hoje quando a gente olha pra Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente dentro da empresa eu tenho uma pessoa específica para me ajudar a cuidar 
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[...] alguns contratos exigem certificações e isso faz com que elas tenham uma visão 

voltada a qualificação das pessoas e a prevenção de acidentes, responsabilidade 

socioambiental, a saúde do trabalhador, de uma forma diferente [...] acaba tendo que 

trabalhar de uma forma muito mais política em todos os níveis, pra convencer as 

pessoas da importância de cumprir com esse novo programa, de estabelecer novas 

regras, (STA SUST). 

 

[...] aqui na Santa Maria porque faz parte do valor da empresa, responsabilidade 

socioambiental, então a gente tem uma certificação FSC. Essa certificação tem três 

princípios que é socialmente justa, economicamente viável e ambientalmente correta. 

A Santa Maria segue todas as normas, não só pra certificação, mas em respeito ao 

meio ambiente, então tem alguns programas de gestão que são voltados a essa área, 

além de treinamentos pros colabores, pra enraizar mesmo no pessoal a importância da 

sustentabilidade e do meio ambiente, tanto para a empresa quanto para a sociedade. 

(STA GP1).  

 

As declarações dos entrevistados demonstram que o valor da certificação FSC é de 

extrema importância, já que os pilares do programa de certificação dizem respeito aos três 

pilares da sustentabilidade almejados pela empresa. 

 

• Avaliação de Performance e Competências: para os novos preceitos de reestruturações foram 

necessárias inciativas como projetos e programas de avaliação das ações que foram 

implantadas. Nesse sentido, Savitz e Weber (2013) afirmam que a implantação da avaliação e 

performance é uma estratégia transformada em ações concretas, ou seja, uma avaliação bem 

feita pode definir o futuro da organização positivamente, pois pode agregar valor ao 

desenvolvimento individual e coletivo; pode ser um desastre, porém, quando esta se torna uma 

maneira de mediar a demissão de seus integrantes.  

Na Santa Maria a avaliação de performance e competências é feita em mais de um 

programa. Foram feitas análises dos documentos disponibilizados pela empresa, um deles foi a 

Pesquisa de satisfação dos serviços prestados pelo DHO pesquisa aplicada no mês de dezembro 

de 2018, que colaborou para a inclusão da empresa entre as melhores empresas para trabalhar, 

conforme as declarações e dados coletados. 

 
Tem algumas coisas dentro das matrizes de habilidades dos colaboradores, que é a 

parte para avaliação de competências. Existem já instruções de trabalho ligadas a 

segurança, análise de risco ligadas a segurança dentro das matrizes de habilidade, mas 

é algo que a gente precisa fortalecer. Não só do meio ambiente, isso quando a gente 

olha saúde e segurança também. (STA SUST) 

 

Com relação ao desenvolvimento de pessoas e clima a gente tem Richard Barrett que 

é da Inglaterra e Great Place to Work que é uma plataforma mundial de pessoas, então 

acho que quando falam de sustentabilidade são essas duas vertentes, uma de produção 

(TPM), uma de escritório (Lean Office) e duas de pessoas e liderança (Richard Barrett 

e Great Place to Work). (STA DIR). 
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A avaliação de performance e competências na empresa é apresentada em programas 

mencionados por um dos entrevistados,  

 

[...] tais como no 5S, que é desenvolvido em todas as unidades inclusive na indústria, 

tem também o Manutenção Produtiva Total - TPM programa com filosofia de 

gerenciamento da produção de forma organizada e preventiva, que é necessária a 

avaliação dos funcionários, e temos a nossa avaliação de atendimento do HDO” (STA 

GP2).  
 

Após a análise dos documentos fornecidos pela empresa, percebe-se que a avaliação de 

performance foi realizada em dois momentos, uma vez que algumas das perguntas na Pesquisa 

de Satisfação dos Serviços Prestados pelo departamento humano organizacional - DHO são 

direcionadas ao pilar social e econômico da sustentabilidade.  

O pilar ambiental aparece, no entanto, de maneira informal e pouco direcionada, como 

na pergunta “Com relação aos serviços prestados pela área de Limpeza e Conservação, avalie 

a limpeza das(os): Ambientes de trabalho Pátios, Jardinagem, Banheiros, Atendimento, atenção 

e cordialidade, Qualidade do serviço prestado e Agilidade” (SANTA MARIA, 2018). 

 

•  Comunicação e Endomarketing: seguindo as afirmações de França (2015) e Mascarenhas, 

Zambaldi e Natrielli (2010), essas políticas e práticas são importantes nas relações entre a 

organização e os clientes internos e externos, podendo ser consideradas como alternativas na 

tomada de decisão.  

O processo das estratégias é melhor reconhecido quando a comunicação e o 

endomarketing são disseminados na empresa. Estas afirmações puderam ser identificadas na 

padronização existente no Lean Office, programa que padroniza a documentação interna, 

incluindo a comunicação interna e externa, conforme observação feita no local e as declarações 

de STA SUST, e STA GP1.  

 

Nossa comunicação interna engloba e-mail marketing, murais, nós temos 4 murais 

de comunicação para quem não tem o e-mail marketing, as revistas internas que são 

bimestrais, que é fornecido para cada funcionários, com vários informes, como as 

premiações, os programas, as atividades,  até a questão de metas atingidas por setor 

(STA GP 1).  

 

O SESMT acaba fazendo, campanhas ambientais sobre preservação da natureza, 

sobre 

 segurança do trabalho, a gente tem uma rotina semanal de mandar materiais pra 

endomarketing pra fazer a divulgação sobre saúde, segurança e meio ambiente (STA 

SUST). 

 

Vale salientar as afirmações de Savitz e Weber (2013) os quais descrevem que algumas 

empresas têm dificuldades em disciplinar o uso da comunicação incorreta dos trabalhadores no 
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ambiente interno, assim como a redução do uso indevido dos meios sociais, uma vez que a 

imagem da empresa também está inserida na vida pessoal dos indivíduos, ou seja, o uso 

incorreto do Facebook ou Instagram pode afetar a vida pessoal e profissional do funcionário, 

destruindo a imagem da empresa também.  É então necessária maior conscientização da boa 

utilização dos novos meios de comunicação.  

Outro aspecto apresentado pelos autores é o perigo dos meios de comunicação, sendo 

necessário responsabilidade da gestão de pessoas em treinar os colaboradores para possíveis 

“ataques de fúria”, ou injúrias de consumidores ou fornecedores nas redes sociais pessoais de 

seus funcionários, incluindo a opção dos colaboradores por não terem redes sociais de maneira 

pública, e sim em sistema privado, ou ainda treinando o funcionário para direcionar esses 

“ataques” nas redes sociais para a própria empresa, para que esta cumpra com a função de 

comunicar-se, sendo assim uma troca de informação conveniente, atrelada aos três pilares da 

sustentabilidade (SAVITZ; WEBER, 2013). 

 

• Qualidade de Vida, Segurança, Saúde e Ergonomia: a sustentabilidade tem papel importante 

na qualidade de vida e saúde dos trabalhadores; no entanto, para muitas organizações, é um dos 

fatores de desempenho financeiro, uma vez que o bem-estar, o comprometimento e a satisfação 

dos funcionários atingem diretamente no fator econômico da empresa e no desempenho de 

metas quando se considera a satisfação no ambiente de trabalho ( MACKE; GENARI, 2019). 

Dessa maneira os indivíduos mantêm a integridade física e mental, desempenhando 

melhor a função que exercem; segundo os entrevistados, a segurança e a integridade dos 

funcionários na empresa são de suma importância para a organização. 

 

São (os valores) integridade, orientação para o cliente, otimização financeira, 

responsabilidade socioambiental, segurança no trabalho [...] (STA GP 1). 

 

Isso eu não vejo muito sendo discutido dentro da empresa, essa questão de qualidade 

de vida. Ergonomia é algo que a gente está trabalhando um pouco mais porque está 

dentro da área de Saúde, mas a questão de qualidade de vida ainda é algo que pode 

ser mais fortalecido [...] vem evoluindo bastante em relação a segurança, 

envolvimento com as diretorias, por exemplo agora o pessoal está indo para área para 

fazer uma visita com o diretor dentro de uma área de trabalho dele [...] (STA SUST). 

 

Temos também como valor responsabilidade socioambiental, então a parte social e 

meio ambiente e segurança do trabalho (STA DIR). 

  

Cabe ressaltar que o entrevistado STA SUST é formado em engenharia ambiental com 

especialização em segurança do trabalho, e, sendo gestor da responsabilidade socioambiental 

na empresa, com formação profissional em duas áreas distintas, porém correlatas e ligação 
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direta com o gestor de pessoas, tem visão maior das necessidades dessa prática de gestão de 

pessoas.  

Segundo Savitz e Weber (2013), os indivíduos ou grupos que estão envolvidos na 

implementação da sustentabilidade podem ter diferentes formações, no entanto, esses têm que 

estar envolvidos com as mudanças e com as ações voltadas para a sustentabilidade em seus três 

pilares. Qualidade de vida, bem-estar e saúde são práticas que devem estar inseridas no contexto 

da empresa e sendo praticadas por meio dos integrantes da organização, contribuindo para o 

clima interno e a rentabilidade empresarial (RUEDA, SERENINI E MEIRELES, 2014; 

FRANÇA, 2015).  

Dados observados e coletados nas visitas e no diário de campo apontam que o local de 

trabalho, as sinalizações da empresa e os protocolos existem no interior da empresa; um dos 

momentos em que foi possível se observar foi quando na entrada dos visitantes na empresa, os 

mesmos são convidados para assistirem ao vídeo com instruções e normas interna da empresa, 

a utilização de uniforme, outro fator constatado na observação foi a vistoria de todos os carros 

na portaria, assim como a necessidade de utilizar transporte da própria empresa no momento 

das visitas, ou para entrevistas de trabalho.  

Foi possível constatar que existem tópicos a esse respeito na pesquisa de avaliação de 

performance da Pesquisa de satisfação dos serviços prestados pelo DHO por intermédio da 

pesquisa aplicada no mês de dezembro de 2018. Outro detalhe verificado foi quanto à prestação 

de serviços de terceiros no interior da empresa, os quais devem se adequar às normas internas 

da organização, como utilização de crachá com foto e assinatura da empresa prestadora de 

serviço e constatação das normatizações de segurança em vigência pelos funcionários de 

empresas terceirizadas e participação dos cursos de integração fornecido pela empresa.   

 

• Relações e direito do Trabalho: uma prática de relação entre empregados e empregadores e as 

leis trabalhistas, que envolvem além dos dispositivos legais o contrato psicológico do 

empregado com o empregador com ações tanto individual quanto coletivas (França, 2015). 

Essa relação foi observada no website, uma vez que não foi abordado esse tema nas 

entrevistas, mas é certa essa prática, uma vez que a empresa faz parte da FSC, sendo esse um 

dos 10 princípios exigidos para a certificação a respeito das leis nacionais e internacionais sobre 

o meio ambiente.  Segue a constatação no website da empresa: 
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A responsabilidade com a sociedade e a proteção ao meio ambiente são valores que a 

Santa Maria carrega. Para isso, a empresa tem aplicado consistentes programas de 

progresso social e proteção ambiental, que resultam na melhoria contínua de seu 

processo produtivo, em perfeita harmonia com o ambiente, respeitando as leis 

vigentes, incentivando a conscientização ambiental e o dever social. Responsabilidade 

Socioambiental deixou de ser um projeto para a Santa Maria e passou a ser uma prática 

(SANTA MARIA,2019). 

 

A valorização dos funcionários às leis vigente no país é um dos critérios necessários ao 

se considerar uma organização sustentável, sendo que os caminhos a seguir devem ser 

relevantes nas estratégias, nos objetivos e principalmente nas ações, no equilíbrio do TBL da 

sustentabilidade, tornando-se grandes impulsionadores para manter a ética nas relações de 

trabalho; eles visam, por exemplo, na grande maioria, diminuir a insalubridade do trabalhador, 

ou ainda regulamentar a mão de obra para que não haja trabalho escravo e  para um 

desenvolvimento sustentável adequado (SAVITZ; WEBER, 2013).   

 

• Consultoria Interna e Externa: é uma forma de trabalho que se destaca em algumas 

organizações. O objetivo, ao se contratar uma consultoria externa, é transmitir maior 

conhecimento e auxiliar os departamentos, uma vez que os consultores externos são 

especialistas em um determinado tema, por serem , na maioria das vezes, mais generalistas do 

que os profissionais das organizações; podem existir, no entanto, consultores internos, sendo 

que esses profissionais se especializam em um determinada necessidade da organização. Nesse 

contexto, a Santa Maria conta com os dois modelos, conforme explicam os entrevistados STA 

SUST e STA DIR. 

 

A gente tem nossa equipe treinada, consegue fazer a replicação desse material todo 

dentro da empresa, então hoje quando a gente olha pra Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente dentro da empresa eu tenho uma pessoa específica para me ajudar a cuidar, 

[...] antes o meio ambiente estava muito espalhado com várias atividades e várias 

pessoas na companhia. Hoje nós trouxemos uma pessoa e consolidamos todas as 

atividades ligadas ao meio ambiente em uma pessoa[...] (SAT SUST) 

 

Pra área de saúde e segurança não, hoje a maior parte dos trabalhos são desenvolvidos 

por nós, tanto os programas de segurança que nós implementamos. Único que tem um 

programa do TPM [...] aí existe uma consultoria do TPM, [...] do pilar SHI, que é um 

dos pilares de segurança dentro da empresa que envolve meio ambiente. [...] (STA 

SUST).  

 

Tem uma consultoria de fora que trabalhava aqui chamada Partner do Rui Rocha de 

Curitiba, que ele organizou toda a parte de conselho de maneira formal [...] 

reconstrução de missão, visão  e valores, tive o apoio de uma consultoria chamada 

Evolução Humana, que tem um projeto chamado Evolua que é um projeto da Santa 

Maria para desenvolvimento de sua liderança baseado nos valores culturais, e a gente 

compra uma plataforma da Inglaterra do idealizador chamado Richard Barrett que é 

desenvolvimento de pessoas baseado em valores culturais[...] (STA DIR). 
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 A consultoria interna ou externa é composta de pessoas especializadas com o objetivo 

de dar respostas ao cenário econômico e às mudanças de legislação ou de mercado; a 

sustentabilidade é um desses conceitos, pois passou a ter maior relevância para o mercado 

nacional. Com nova legislação nacional e internacional e com a necessidade de aderência ao 

desenvolvimento sustentável, os consultores são capazes de oxigenar o mundo corporativo. 

Pode-se verificar que a Santa Maria possui os dois tipos de consultores, conforme as 

declarações dos entrevistados. 

Uma modalidade muito utilizada por empresas é a consultoria interna, como as 

modalidades home-office nos Estados Unidos, Europa e já observadas em multinacionais 

brasileiras. Segundo Savitz e Weber (2013), essas consultorias são de extrema importância para 

as empresas que buscam a sustentabilidade, pois as consultorias visam colaborar com a 

organização pode recorrer a profissionais altamente especializados em áreas específicas, uma 

delas a sustentabilidade. A consultoria interna pode ser ainda por meio de profissionais 

contratados com potencial e competências explícitas para o desenvolvimento sustentável, a fim 

de que os programas sejam desenvolvidos e colocados em prática corretamente.  

 Por meio das entrevistas e dos documentos aos quais a pesquisadora teve acesso, fica 

claro que a integração de políticas e práticas que guiam a implementação da sustentabilidade, 

sendo compostas de ações simples ou de extrema complexibilidade, é inserida no dia a dia dos 

profissionais da empresa por meio de ações oriundas da gestão de pessoas. No entanto, alguns 

inibidores e facilitadores são possíveis de serem verificados no decorrer da implementação da 

sustentabilidade da empresa, conforme verifica-se a seguir. 

 

4.2.4 Facilitadores e Inibidores do Processo de Alinhamento entre a Gestão de pessoas e a 

Sustentabilidade 

  

 A leitura do referencial teórico possibilitou identificar na empresa por meio da coleta de 

dados alguns facilitadores e inibidores do processo de alinhamento entre a gestão de pessoas e 

a sustentabilidade declarados pelos entrevistados. Quanto aos facilitadores, puderam ser 

observados a participação da diretoria no processo de construção da base para a 

sustentabilidade, com a missão, visão e objetivos que já estão formalizados com os pilares da 

sustentabilidade, assim como a ativa participação de todos os indivíduos como fatores chaves, 

os quais são orientados continuamente para implementar a sustentabilidade, pois são eles os 

agentes de mudança nas organizações; os processos de sucessão e de aprendizagem devem ser 
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incluídos nesse processo e ancorados nos princípios e atributos culturais da empresa, como se 

observa nas declarações: 

 

[...] iniciamos com a governança corporativa, criando o conselho da empresa [...] de 

maneira formal, a família não tinha as reuniões, não tinha essa prática[...]. Depois eu 

desci para a criação dos níveis de diretoria, então estou falando de estrutura de 

empresa, em paralelo eu vim numa reconstrução de missão, visão  e valores, tive o 

apoio de uma consultoria [...] um projeto chamado Evolua que é um projeto da Santa 

Maria para desenvolvimento de sua liderança baseado nos valores culturais, [...] 

depois compartilhando todo esse resultado da revisão para os funcionários. (STA 

DIR). 

 

Com as entrevistas encontramos alguns fatores cuja presença exercia papel promotor e, 

em contrapartida, cuja ausência ou fraca atenção dada exercia papel inibidor no alinhamento da 

gestão de pessoas e a sustentabilidade. Os principais fatores detectados foram: (a) apoio da alta 

gestão com participação em forma de conselho; (b) liderança da área de gestão de pessoas; (c) 

entendimento do negócio pela cultura; (d) relação de parceria entre gestão de pessoas e 

responsabilidade socioambiental; (e) prioridade de projetos de aperfeiçoamento e 

desenvolvimento com foco nas mudanças para a sustentabilidade; (f) participação formal da 

alta diretoria e do setor desenvolvimento de humano organizacional (gestão de Pessoas) e 

participação do setor de Saúde Segurança e Meio Ambiente no desenvolvimento da estratégia 

de negócio (atualmente).  

Em relação à fraca atenção exercida pelo papel inibidor estão: (a) a não participação do 

setor de responsabilidade socioambiental no início da implantação das mudanças; (b) olhar mais 

no estilo fordismo da empresa no início da implementação; (c) cultura ainda de individualismo.  

 

O olhar interno, que eu apelidei entre aspas de fordismo, que é você ter o olhar 

exclusivo para volume de produção, tempo de produção, horário de trabalho, 

disponibilidade e despesas, sem saber o que tá acontecendo do lado de fora. A gente 

também tem uma cultura muito forte de “cada um no seu quadrado”, aonde eu faço o 

meu, o outro faz o dele e eu não sou adepto dessa cultura eu gosto do modelo de 

transformação baseado no que todos se ajudam, cooperam um com o outro, são 

humildes e simples; acho que é isso que a gente tem que buscar (STA SUST) 

 

O estudo desenvolvido por Gonçalves, Stefano e Baccaro (2017) comprova que a falta 

de autonomia da gestão de pessoas no alinhamento da sustentabilidade com as estratégias do 

negócio é extremamente prejudicial às diretrizes traçadas para a sustentabilidade, uma vez que 

não consegue traçar estratégias internas que direcionem ao êxito da sustentabilidade, pois são 

impostas pela alta administração e não concretizadas de maneira estratégica deixando de serem 

práticas sustentáveis.  
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Essas práticas devem ser lideradas e internalizadas de maneira espontânea para o maior 

êxito dos programas de sustentabilidade para os três pilares, principalmente no pilar econômico, 

uma vez que não deve envolver nem um tipo de valor financeiro ou imposição e sim a 

espontaneidade e voluntariado (SAVITZ; WEBER, 2013). 

Os fatores que se destacaram como facilitadores, como a observação, é a comunicação 

clara e compartilhada do conhecimento entre os executivos e funcionários, implementação 

continuada de programas e projetos de apoio à implementação da sustentabilidade, a conexão 

entre gestão de pessoas e a gestão da sustentabilidade (responsabilidade socioambiental).  No 

entanto, para que esses fatores fossem observados e declarados nas entrevistas, foi necessário a 

formulação das estratégias voltadas à implementação da sustentabilidade na empresa, a ser 

descrito no próximo item. 

 

4.2.5 Estratégias usadas para a formulação das políticas e práticas de gestão de pessoas que 

norteiam a implementação da sustentabilidade organizacional 

 

As estratégias que guiaram a formulação e a implementação da sustentabilidade têm, 

sobretudo, a interação ativa da alta administração nas mudanças da empresa, sendo estas 

interações, foi fator importante nas mudanças estratégicas da organização. Segundo Savitz e 

Weber (2013), acreditam que hoje as empresas têm os valores da sustentabilidade mais 

enraizadas do que muitos gestores pensam. As estratégias formuladas pela empresa e que foram 

descritas pelos entrevistados são apresentadas a seguir:  

 

Basicamente, eu entendi que ela foi elaborada com base nas fragilidades que a 

empresa tinha. Então, pensando no futuro da companhia, o que era necessário 

estabelecer como um direcionador, pra poder elaborar um plano estratégico da 

companhia. [...] Onde foi feito o desenvolvimento estratégico da empresa, trouxeram 

algumas pessoas do mercado com expertise pra poder auxiliar a montar esse comitê e 

de lá para cá eles vêm direcionando a estratégia da empresa com o foco na missão e 

valores da companhia, [...] a pouco mais de um ano e meio atrás foi incluso o tema de 

segurança do trabalho  e meio responsabilidade socioambiental, dentro dos valores da 

companhia que quando foi criado não havia (STA SUST). 

 

[...] foram definidos em uma convenção entre a alta liderança (CEO, Conselho, 

Gerencia e Diretoria), onde a partir disso foi montado um plano de ação de acordo 

com os direcionadores estratégicos do negócio. E isso incluiu a sustentabilidade 

(STA GP 1). 

 

As estratégias da sustentabilidade foram direcionadas pela diretoria, com a 

construção do concelho, e a plataforma do TPM, que inclui a responsabilidade 

socioambiental, e também tem o certificação do SFC, que já vinha sendo trabalhado 

desde 2009, mas a intensificação ocorreu com a nova gerencia de DHO, a qual eu 

faço parte (STA GP2).  
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A formação de sistemas de sustentabilidade emerge da necessidade de adaptação das 

empresas frente ao mercado competitivo; nesse sentido, a gestão de pessoas tem muito a 

contribuir com a sustentabilidade, porém, em alguns casos é considerado como departamento 

irrelevante, dificultando a implantação e implementação das mudanças necessárias para o 

aprofundamento dos projetos de sustentabilidade a fim de atingir os objetivos estipulados no 

planejamento estratégico (GONÇALVES; STEFANO; BACCARO, 2017).  

O direcionamento das estratégias elaborado com visão de fortalecer os valores da 

empresa, citados quais são citados pelo entrevistado e também estão presentes no slogan da 

empresa. Foi possível, por meio do diário de campo, constatar que a missão, visão e valores 

foram inseridos nas salas com etiquetas, nos quadros de murais, nas revistas internas, nos 

folders e vídeos apresentados na integração de novos funcionários e na contratação de empresas 

terceirizadas.  

 

Os valores da companhia: empreendedorismo, foco em resultados, inovação, 

integridade, orientação para cliente interno e externo (interno são os funcionários e 

externo os nossos clientes). Temos também como valor responsabilidade 

socioambiental, então a parte social e meio ambiente e segurança do trabalho (STA 

DIR).   

 

Pelas declarações, análise documental e observações assistemáticas, foi possível 

verificar as estratégias que a empresa construiu e que vem seguindo nesses últimos quadro anos 

na implementação dos pilares da sustentabilidade. A seguir encontra-se uma síntese dos 

principais aspectos dos relatos do caso SANTA MARIA CIA DE PAPEL E CELULOSE, 

exposta no Quadro 13 e que servirão de base para uma análise posterior. 

 

Quadro 13 - Resumo dos Principais dados encontrados no Caso Santa Maria 

(continua) 
Categoria Principais Aspectos 

Modelo de Gestão 

de Pessoas 

Os princípios da sustentabilidade estão inseridos na missão, visão e valores os quais 

são formalizados; 

Profissionais ligados à gestão de pessoas são mobilizados para dar suporte ao ciclo de 

transformação para o alcance das estratégias formalizadas; 

A sustentabilidade é praticada em todos os níveis da empresa como parte da rotina;  

Formação direcionada das pessoas envolvidas com o planejamento e acompanhamento 

da sustentabilidade;  

Trabalho de acompanhamento dos valores, já enraizados na cultura e formalizados nas 

práticas; 

Atividades já amadurecidas na missão da empresa. 

Políticas e Práticas 

de gestão de 

pessoas para gerir a 

sustentabilidade 

Recrutamento, seleção e testes psicológicos: 

Procuram identificar nos recrutados os valores da empresa;  

Atrair, reter e aprimorar talentos, de acordo com o potencial de cada um; 

Processos de contratação internos por meio de teste de qualificação (meritocracia). 
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(conclusão do quadro 13) 
Categoria Principais Aspectos 

Políticas e Práticas 

de gestão de 

pessoas para gerir a 

sustentabilidade 

Aprendizagem, treinamento e desenvolvimento:   

Integração de novos colaboradores;  

Certificação e prêmios são impulsionadores de desempenho organizacional; 

Treinamento preventivos visando aos pilares da sustentabilidade. 

Avaliação de Performance e Competências: 

Pesquisas internas que visam à performance dos novos preceitos de reestruturações. 

Comunicação e Endomarketing:  

Capacitação para a Comunicação Interna;  

Padronização da documentação interna, comunicação interna e externa. 

Qualidade de Vida, Segurança, Saúde e Ergonomia: 

Avaliação de desempenho na função, visando à integridade física e mental; 

Incentivos com programas visando à integridade física e mental dos funcionários; 

SESMET utiliza os pressupostos da sustentabilidade. 

Relações e direito do Trabalho:  

Metas de Desempenho com remuneração variável. 

FSC – Por meio das certificações e respeito das leis nacionais e internacionais sobre o 

meio ambiente. 

Consultoria Interna e Externa:  

Equipe treinada do setor de sustentabilidade para consultoria interna;  

Consultoria externa para lideranças e gestores. 

Influenciadores do 

Alinhamento 

Estratégico 

Sustentável 

 

Facilitadores Processo de Alinhamento: 

Apoio da alta gestão com participação em forma de conselho;  

Missão, visão e valores são voltados para os pilares da sustentabilidade;  

Liderança da área de gestão de pessoas; 

Os processos de sucessão por performance; 

Processo de aprendizagem ancorados nos princípios da sustentabilidade; 

Entendimento do negócio pela cultura; 

Relação de parceria entre gestão de pessoas e responsabilidade socioambiental; 

Prioridade de projetos de aperfeiçoamento e desenvolvimento com foco nas mudanças 

para a sustentabilidade; 

Participação formal da alta diretoria e do setor desenvolvimento de humano 

organizacional (gestão de pessoas); 

Participação do setor de saúde segurança e meio ambiente no desenvolvimento da 

estratégia de negócio (atualmente). 

Inibidores do 

Alinhamento 

Estratégico 

Sustentável 

Inibidores do Processo de Alinhamento: 

A não participação do setor de responsabilidade socioambiental no início da 

implantação das mudanças; 

Olhar mais no estilo fordismo; 

Cultura ainda de individualismo; 

Falta do GRI, atualizado e disponível de forma pública. 

Estratégias para a 

Formulação das 

Políticas e Práticas  

Visão de fortalecer os valores da empresa; 

Plano de ação de acordo com os direcionadores estratégicos do negócio; 

Plataforma de gestão e Certificações que visam à sustentabilidade; 

Contratação de consultorias para qualificar lideranças intensificando as mudanças de 

gestão; 

Comunicação interna e externa evidenciando a missão, visão e valores. 

Fonte: Elaborado pela Autora com base na coleta de dados (2019). 

 

 A empresa Santa Maria possui uma gestão de pessoas em alinhamento e orientada para 

as políticas e práticas que guiam a implementação da sustentabilidade organizacional, conforme 

pode ser observado no  Quadro  13. O modelo de gestão da empresa é guiado para o modelo de 

gestão sustentável de pessoas; o  alinhamento  das  políticas  e  práticas  de  gestão  de  pessoas  

que implementam a sustentabilidade  é um dos principais objetos de atenção  das  gerencias de 
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gestão de pessoas e de gestão da sustentabilidade nos últimos quatro anos.  Cabe salientar, 

porém, que a responsabilidade socioambiental praticada pela empresa inclui dois pilares do 

tema sustentabilidade, a empresa atua direcionando o pilar social e pilar ambiental, necessitando 

ampliar de maneira mais direta o pilar econômico para ter aporte do tema sustentabilidade na 

integralidade. 

As principais práticas em alinhamento são recrutamento, seleção e testes psicológicos, 

aprendizagem, treinamento e desenvolvimento; avaliação de performance e competências; 

comunicação e endomarketing; qualidade de vida, segurança, saúde e relações; direito do 

trabalho, ergonomia e consultoria interna e externa,  e o objetivo é atingir os três pilares da 

sustentabilidade por meio de estratégias organizacionais previamente estabelecidas a longo 

prazo. 

 Salienta-se ainda que segundo Van Marrewijk e Werre (2003), as características da 

sustentabilidade organizacional, não é adotado da mesma forma nas empresas, uma vez que 

essas são inseridas no mercado de maneira diferente, para tanto, o nível de sustentabilidade 

organizacional é visualizado conforme as estratégias traçadas para a organização e as práticas 

do TBL colocadas em ação, pelos atores sociais das empresas. 

 Nessa perspectiva, foi possível observar que a empresa Santa Maria tem práticas do 

TBL em todos os níveis da empresa, com práticas muito bem direcionadas, conforme a fala do 

entrevistado (STA SUST). 

 

De certa forma para isso você precisa garantir a segurança das pessoas para ter elas 

disponíveis para trabalhar, precisa atender as legislações para que você mantenha os 

equipamentos em condições adequadas para que numa fiscalização você não acabe 

tendo nenhum equipamento bloqueado, você tem que capacitar as pessoas para evitar 

que acidentes aconteçam, tem que atender as normas ambientais e toda a parte em 

relação da saúde ocupacional  (STA SUST). 

[...] escola da região que é um trabalho voltado com a polícia ambiental e a sociedade 

[...] e os programas de aprendiz que é um atendimento a legislação, mas também não 

deixa de ser uma oferta do mercado para os estudantes da região (STA SUST). 

 

[...] principalmente é adepto do PP performance, que é pagamento por performance, 

então não existe apadrinhamento, não existe mais o paternalismo que existia no 

passado. Hoje existe o pagamento através da meritocracia, quem entrega mais, ganha 

mais, e eles entenderam a regra do jogo, quem entendeu só cresce mais rápido e o 

engajamento aumenta muito o nível da empresa [...] STA DIR).   

[...] gente se preparou também com a questão da profissionalização que nos ajudou 

muito e metodologias que nos levam para a sustentabilidade na produção, é a 

metodologia TPM, que é uma metodologia para a fábrica, Total Performance 

Management, [...] STA DIR).   
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Neste contexto, os níveis de sustentabilidade descrito pelos autores, em comparação 

com as declarações dos entrevistados demonstrada que a sustentabilidade organizacional está 

no nível sinérgico, nível este que busca a valorização das pessoas e ações que evidenciam os 

três pilares da sustentabilidade, por meio das práticas e a participação de todos os stakeholders, 

assim como a ênfase no pilar social com projetos voltados ao meio ambiente e a 

responsabilidade social e a ética. 

Ressalta-se que a existe existência de um nível elevado de sustentabilidade na empresa, 

pelo fato de o gestor de gestão de pessoa ser o impulsionador dos projetos que são voltados ao 

sistema de gestão de sustentabilidade, e a ligação próxima e comprometida do setor de 

sustentabilidade. 

No entanto a triangulação dos casos estudadas nessa pesquisa, fica claro essa relação, 

uma vez que as duas empresas têm a gestão de pessoas vinculada à alta diretoria; porém há 

descentralização visível na direção das práticas de gestão de pessoas que visam implementar os 

pilares da sustentabilidade e que são adotadas pelas empresas; na grande maioria das práticas 

que visam  colaborar com a sustentabilidade já está sendo praticada pelo atores sociais ou 

planejado para ser desenvolvida futuramente. 

Com os objetivos específicos já apresentados nos casos individualmente, será necessário 

o cruzamento dos casos para que se possa responder ao objetivo geral proposto para essa 

dissertação. A seguir serão apresentadas, as articulações que auxiliaram responder o primeiro 

objetivo específico, com base nos casos estudados que colaboram com o alinhamento entre o 

modelo de gestão de pessoas e as políticas e práticas, quais guiaram a implementação da 

sustentabilidade nos últimos anos.  

 

Quadro 14 - Principais Articulações do Primeiro Objetivo Específico 

(continua...) 
Objetivo Amazonas Santa Maria 

Identificar qual 

modelo de gestão 

de pessoas é 

praticado pelas 

indústrias, na 

visão dos 

funcionários 

táticos e 

estratégicos 

Estratégico, conforme declarado pelo 

entrevistado AMA GP 1 “no 

planejamento estratégico é que nos 

próximos dois ou três anos [...]”. 

Sustentável STA DIR, “Temos como valor 

responsabilidade socioambiental, então a 

parte social e meio ambiente e segurança do 

trabalho[...]”. 

Cultura organizacional e posicionamento 

do mercado competitivo voltado ao 

planejamento estratégico segundo AMA 

GP 1 “então hoje o posicionamento nosso 

é pensando no 

Cultura organizacional e posicionamento de 

mercado global, voltado para a missão, visão, 

valores, conforme STA DIR, 

“direcionamento de negócios [...] missão, 

visão, valores, ajustes executivos,  

planejamento estratégico, [...]” e AMA 

DIR 2 “a gente está buscando 

principalmente na parte de 

sustentabilidade, [...]revisão desse 

planejamento estratégico[...]”. 

compartilhando com um nível de supervisão 

até a gente criar, então a criação foi feita por 

toda a empresa e a gente acredita piamente 

em nossa missão, visão e valores” 
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(conclusão quadro 14) 
Objetivo Amazonas Santa Maria 

Identificar qual 

modelo de gestão 

de pessoas é 

praticado pelas 

indústrias, na 

visão dos 

funcionários 

táticos e 

estratégicos 

Profissionais ligados à gestão de pessoas 

são mobilizados para dar suporte ao ciclo 

de transformação. 

Profissionais da Gestão de Pessoas são os 

principais mobilizadores do ciclo de 

transformação. 

A sustentabilidade é praticada em todos 

os níveis a empresa como parte da rotina. 

A sustentabilidade é praticada em todos os 

níveis a empresa como parte da rotina. 

Os pilares da sustentabilidade ainda não 

são formalizados na missão, visão e 

valores. 

Os pilares da sustentabilidade já são 

formalizados na missão, visão e valores. 

Formação direcionada dos líderes 

estratégicos e dos principais indivíduos 

envolvidos no planejamento dos pilares 

da sustentabilidade. 

Consultores terceirizados na formalização 

das estratégias já formalizadas e formação 

direcionada das pessoas envolvidas no 

acompanhamento da implementação dos 

pilares da sustentabilidade. 

Ações impactam nas estratégias da 

organização e nas estratégias de 

sustentabilidade. 

Trabalho de acompanhamento dos valores já 

enraizados na cultura e formalizados nas 

práticas Sociais. 

Fatores estratégicos abrangentes, porém, 

com menos padronização. 

Fatores estratégicos abrangentes e 

padronizados. 

Fonte: Elaborado pela Autora com base na coleta de dados (2019). 

 

O quadro 14 apresentada a caracterização geral das duas empresas analisadas com o 

objetivo de melhor visualizar o modelo de gestão de pessoas praticadas pelas organizações. A 

Empresa Amazonas segue o modelo de gestão de pessoas baseada nas estratégias. Esse modelo 

que busca atingir o desempenho organizacional por meio das estratégias planejadas e 

deliberadas pela alta administração, com as ações dos agentes promotores das práticas sociais 

com as políticas e práticas formuladas no planejamento estratégico. A empresa Santa Maria, 

por sua vez, segue o modelo de gestão sustentável de pessoas; as ações já estão formalizadas 

nos valores da empresa para a implementação da sustentabilidade.  

Respondendo ao segundo objetivo específico da pesquisa; as políticas e práticas de 

gestão de pessoas que gerem e implementam a sustentabilidade, são descritos no quadro 15.  

Quadro 15 - Principais Articulações do Segundo Objetivo Específico 

(Continua...) 
Objetivo Amazonas Santa Maria 
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Recrutamento, 

seleção e testes 

psicológicos 

Realizado visando atingir ao 

planejamento estratégico voltado 

para a sustentabilidade;   

Procuram identificar nos recrutados os 

valores da empresa.  

Atrair, reter e aprimorar talentos, 

que visem atingir os pilares da 

sustentabilidade. 

Atrair, reter e aprimorar talentos, de 

acordo com o potencial de cada um. 

Processos de contratação internos 

por meio de teste de qualificação 

(meritocracia). 

Aprendizado, 

treinamento e 

desenvolvimento 

 Pré-requisitos para as certificações 

da empresa; 

Integração de novos colaboradores. 

Integração de novos colaboradores;  

Certificação e prêmios são 

impulsionadores de desempenho 

organizacional; Treinamento 

preventivos visando os pilares da 

sustentabilidade. 
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(Conclusão quadro 15) 
Objetivo Amazonas Santa Maria 

V
er

if
ic

ar
 q

u
ai

s 
p

o
lí

ti
ca

s 
e 

p
rá

ti
ca

s 
d

a 
g

es
tã

o
 d

e 

p
es

so
as

 s
ão

 v
o

lt
ad

as
 p

ar
a 

a 
su

st
en

ta
b

il
id

ad
e 

o
rg

an
iz

ac
io

n
al

 

 

Comunicação e 

Endomarketing: 

Comunicação interna e externa 

como meio de aproximação. 

Comunicação Interna por meio de 

capacitação;  

Padronização dos documentos interna 

e externos 

Qualidade de 

Vida, 

Segurança, 

Saúde e 

Ergonomia 

Qualidade de vida, bem-estar e 

saúde, estão nos pressupostos da 

sustentabilidade. 

Avaliação de desempenho na função 

visando a integridade física e mental; 

Incentivos com programas visando a 

integridade física e mental dos 

funcionários. 

Relações e 

direito do 

Trabalho 

FSC – Por meio das certificações e 

respeito das leis nacionais e 

internacionais sobre o meio 

ambiente. 

Metas de desempenho com 

remuneração variável. 

FSC – Por meio das certificações e 

respeito das leis nacionais e 

internacionais sobre o meio ambiente 

Consultoria 

Interna e 

Externa 

Terceirização como ponto de 

aprendizagem; 

Consultoria externa, como apoio 

para a reestruturação das 

estratégias. 

Equipe treinada do setor de 

sustentabilidade para consultoria 

interna;  

Consultoria externa, para lideranças e 

gestores. 

 

No quadro 15, é possível visualizar o conjunto de políticas e práticas de gestão de 

pessoas, descritos na literatura especializada e referenciada: Recrutamento, seleção; 

aprendizado, treinamento e desenvolvimento; Avaliação de performance e competências; 

Comunicação e endomarketing; Qualidade de vida, segurança, saúde e ergonomia; Relações e 

direito do Trabalho e Consultoria interna e externa.  

As empresas atingiram todos os itens descritos na literatura, no entanto a Santa Maria 

por sua vez, desde 2015, inseridos nos valores da empresa dois dos pilares da sustentabilidade, 

com o termo Responsabilidade socioambiental de maneira formalizados.  Porém o pilar 

econômico está implicitamente estabelecido nas principais políticas e práticas da empresa, 

sendo necessário ressaltar que a observação assistemática permitiu visualizar o terceiro pilar 

sendo alocado de maneira indireta pela empresa e que atualmente a empresa busca inserir com 

maior propriedade o termo sustentabilidade, em seu modelo de gestão, concretizando o modelo 

de gestão sustentável. 

 A empresa Amazonas está em período de reestruturação da missão, visão e valores, não 

tendo implicação no modelo de gestão de pessoas que a empresa segue, uma vez que o tema 

sustentabilidade já está no planejamento estratégico da empresa. 

No entanto cabe ressaltar, que está sendo desenvolvido nas duas empresas o Global 

Reporting Initiative - GRI, documento que vem a descrever quantitativo e qualitativamente os 

riscos e impactos socioambiental da empresas na sociedade, baseando-se na descrição dos 

riscos da empresa  (CEBDS, 2016). 

https://cebds.org/author/admin/
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Com as coleta das informações no campo foi possível verificar alguns fatores nos 

fragmento promotores quais sejam (a) integração e apoio dos gestores de área no comitê da 

sustentabilidade; (b) participação e integração da área de gestão de pessoas; (c) alinhamento 

com as estratégias organizacionais; (d) comunicação interna como fator multiplicador e) 

integração entre gestão de pessoas e a gestão de responsabilidade social.  

Os inibidores do processo de alinhamento conforme os dados coletados são: (a) falta de 

maior aproximação entre gestão de pessoas e a gestora de responsabilidade social, para o 

fortalecimento do pilar social; (b) troca de gerência recente; (c) falta de unificação de propósitos 

e (d) falta de inserção ou amadurecimento do plano e do termo de sustentabilidade. Serão 

descritos a seguir os facilitadores e inibidores ao processo de alinhamento entre a gestão de 

pessoas e a sustentabilidade, os quais estão presentes nas duas empresas com maior ou menor 

intensidade na implementação da sustentabilidade; conforme a literatura de Pereira e Dornelas 

(2010) e Savitz e Weber (2013), esses fatores são importantes no desenvolver e acompanhar 

das políticas e práticas escolhidas para a implementação da sustentabilidade. O quadro 16 

responde ao terceiro objetivo da pesquisa.  

 

Quadro 16 - Principais Articulações do Terceiro Objetivo Específico 

(continua) 
Objetivo AMAZONAS SANTA MARIA 
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(a) integração e apoio dos gestores de 

área no comitê da 

sustentabilidade;  

(b) participação e integração da área 

de gestão de pessoas;  

(c)alinhamento com as estratégias 

organizacionais;  

(d) comunicação interna como fator 

multiplicador; 

(e) integração entre gestão de 

pessoas e gestão de 

responsabilidade social. 

(a) Apoio da alta gestão com participação 

em forma de conselho;  

(b)missão, visão e valores são voltados para 

os pilares da sustentabilidade;  

(c) liderança da área de gestão de pessoas; 

(d)os processos de sucessão por 

performance; 

(e)processo de aprendizagem ancorados nos 

princípios da sustentabilidade; 

(f) entendimento do negócio pela cultura; 

(g) relação de parceria entre gestão de 

pessoas e responsabilidade 

socioambiental; 

(h)prioridade de projetos de 

aperfeiçoamento e desenvolvimento com 

foco nas mudanças para a 

sustentabilidade; 

(i) participação formal da alta diretoria e do 

setor desenvolvimento de humano 

organizacional (gestão de Pessoas); 

(j) participação do setor de Saúde Segurança 

e Meio Ambiente no desenvolvimento 

da estratégia de negócio (atualmente). 
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(conclusão quadro 16) 

Objetivo AMAZONAS SANTA MARIA 
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(a) falta de maior aproximação entre 

gestão de pessoas (fábrica) e 

responsabilidade social 

(comunidade), para o 

fortalecimento do pilar social; 

(b) troca de gerência recente; 

(c) falta de unificação de propósitos;  

(d) falta de amadurecimento do plano 

de sustentabilidade. 

 

 

 

 

(a) a não participação do setor de 

responsabilidade socioambiental no 

início da implantação das mudanças; 

(b) olhar no estilo fordismo. 

Fonte: Elaborado pela Autora com base na coleta de dados (2019). 

 

O quadro 16 apresentou os facilitadores e ou promotores identificados pela coleta de 

dados nas duas empresas, quais sejam integração e apoio da alta administração como 

promotores da sustentabilidade, a participação ativa da área de gestão de pessoas no 

planejamento do processo de sustentabilidade, estratégias bem traçadas com inclusão dos 

pilares da sustentabilidade, comunicação interna e externa como multiplicador da 

sustentabilidade, inserção dos pilares da sustentabilidade formalizados na missão, visão e 

valores, inclusão do processo de performance por meritocracia nas sucessões,  aprendizagem e 

treinamento como âncora para os princípios da sustentabilidade, parceria e integração entre as 

áreas de gestão de pessoas, sustentabilidade e responsabilidade social e prioridade em projetos 

para o desenvolvimento sustentável. 

Quanto aos inibidores foram identificados: falta de aproximação da gestão de pessoas 

com a responsabilidade social na contratação e seleção, o olhar voltado ao fordismo pela 

gerência, troca de diretoria e gerência no decorrer do processo de formalização da 

sustentabilidade, falta de unificação dos propósitos entre diretoria e gestões de pessoa e 

sustentabilidade, e a falta de amadurecimento do compromisso com o sistema de 

sustentabilidade. Esses facilitadores e limitadores, segundo Savitz e Weber (2013) e Galpin, 

Whittington e Bell (2015), podem ser considerados como métricas, pois quando ponderadas 

como ponto estratégico podem contribuir muito para o desenvolvimento sustentável das 

organizações. Sendo assim, o quadro objetivo especifico a ser descrito será, descrever as 

estratégias usadas para a formulação das políticas de gestão de pessoas dos dois casos 

estudados. 
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O quadro 17 apresenta as estratégias que foram utilizadas para a formulação das 

políticas e práticas de gestão de pessoas que visam a implementação da sustentabilidade. 

 

Quadro 17 - Principais Articulações do Quarto Objetivo Específico 

 AMAZONAS SANTA MARIA 

Descrever as 

estratégias 

utilizadas para a 

implementação da 

sustentabilidade 

organizacional 

existentes nas 

organizações; 

Ações com foco nas estratégias de médio 

e longo prazo, em busca da reestruturação 

Visão de fortalecer os valores da empresa; 

Plano de ação de acordo com os 

da missão, visão e objetivos; direcionadores estratégicos do negócio; 

Perfil nas estratégias organizacional; Plataforma de gestão e Certificações que 

visam a sustentabilidade; 

Comunicação disseminar e informativa 

como meio de suporte. 

Contratação de consultorias para qualificar 

lideranças intensificando as mudanças de 

gestão; 

 Comunicação interna e externa evidenciando 

a missão, visão e valores. 

Fonte: Elaborado pela Autora com base na coleta de dados (2019). 

 

O quadro 17 apresentou as principais estratégias utilizadas pelas duas empresas na 

formulação do plano de ação para implementar a sustentabilidade; dentre elas temos as ações 

com foco nas estratégias de médio a longo prazo, as estratégias direcionadas para a necessidade 

do negócio, a busca pela reestruturação dos objetivos da empresa, visando adequar a missão 

visão e valores da empresa, contratação de consultoria externa como suporte das lideranças e 

estratégias de comunicação com ênfase na divulgação das metas incrustradas na missão visão 

e valores organizacional. Uma vez os objetivos específicos foram alcançados, a seguir será 

respondido à pergunta inicial da dissertação nas considerações finais do estudo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O alinhamento estratégico no campo teórico foi construído com a busca de informações, 

pesquisas e estudos desenvolvidos nos últimos trinta anos, teoria que vêm se destacado  com 

estudos que buscam o alinhamento entre a gestão de pessoas e a sustentabilidade organizacional 

para construir um aporte expressivo nessa área de estudo e também para buscar compreender 

essas práticas no campo organizacional. 

Dessa forma, foi escolhido o estudo dos pressupostos interpretativos, com a interação 

do sujeito-objeto de estudo, com visão construtivista, coleta de dados por meio de entrevistas e 

observação assistemática, que foram transcritos no diário de campo, bem como análise do 

conteúdo obtido individualmente dos casos, assim como na análise cruzada dos casos das duas 

empresas do ramo da indústria de papel e celulose.   

Com a revisão da literatura foi possível registrar a evolução dos modelos de alinhamento 

estratégico no decorrer dos anos, trazendo grande contribuição para o campo; para essa 

dissertação, foi utilizado o modelo de alinhamento proposto por Stefano e Alberton (2018), que 

alinha as estratégia da organização e as estratégias voltadas para a sustentabilidade, por ser um 

modelo que contribui para a interpretação do campo estudado.  

Durante o estudo de campo foi possível coletar, por meio das entrevistas e nas 

observações assistemáticas e registrada no diário de campo, que os atores sociais, nas figuras 

dos diretores, gerentes e analistas das áreas, estão diretamente envolvidos no processo de gestão 

e da implementação do conjunto de políticas e práticas de gestão de pessoas, as quais visam 

alcançar os três pilares da sustentabilidade organizacional nas empresa. 

Assim como também objetivou responder a pergunta inicial que se repete  como objetivo 

geral dessa dissertação, a pesquisa contou com o auxílio dos objetivos específicos, sendo que 

foram elaborados quatro objetivos específicos, que foram alcançados e apresentados nos 

resultados individuais de cada empresa estudada e novamente utilizados no cruzamento dos 

dados, para a melhor compreensão da temática. Na figura 8 será apresentado resumidamente os 

objetivos, específicos e geral. 
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Figura 7 - Respondendo ao Objetivo Geral e aos Objetivos Específicos  

 

Fonte: Elaborado pela Autora com base na coleta de dados (2019). 

A figura 8, visa demonstrar os resultados obtidos com a pesquisa desta dissertação 

resumidamente, por meio dos objetivos específicos e geral. O primeiro objetivo visa verificar 

em qual modelo de gestão as empresas escolheram para gerenciar a gestão de pessoas, sendo 

apresentados nos Modelo Estratégicos e Sustentável, as políticas e práticas mais utilizadas para 

implementar a sustentabilidade descrito na revisão teórica, os facilitadores e inibidores se 

destacaram nas empresas, são a participação e apoio da alta administração e da gestão de 

pessoas, comunicação como fator multiplicador da sustentabilidade, assim como as estratégias 

mais utilizadas, são as de médio e longo prazo, assim como a comunicação como disseminadora 

das ações necessárias  para implementar a sustentabilidade organizacional.  

Sendo assim os quadros objetivos específicos e geral foram alcançados, pode-se 

responder à pergunta que direcionou os estudos; como se dá o alinhamento estratégico 

sustentável entre o modelo de gestão de pessoas e a sustentabilidade organizacional nas 

Indústrias de Papel e Celulose?  

Os principais fatores de mudança nas empresas foram questões econômicas e a 

necessidade de melhorar a performance empresarial; as transformações ocorreram por meio das 
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ações dos agentes que integram a organização, no entanto, essas ações seguiram da filosofia e 

princípios dos fundadores das empresas, para o delineamento do modelo de gestão de pessoas 

praticado atualmente nas duas empresas.  

O alinhamento entre as duas temáticas se dá pelo modelo de gestão de pessoas orientado 

para o conduzir o comportamento dos indivíduos da empresa;  desse modo a forma de como a 

empresa se organiza, a filosofia, as políticas e práticas do departamento de gestão de pessoas é 

o que impacta nos procedimentos em prol da sustentabilidade organizacional. O modelo de 

gestão de pessoas adotado pela empresa está bastante ligado à maneira de agir dos agentes que 

integram e orientam a organização. 

Segundo Fischer (2002), o norteador dos modelos de gestão de pessoas está relacionado 

com o gerenciar e orientar dos comportamentos humanos para o que se espera das organizações. 

Por meio dos modelo de gestão de pessoas escolhido pelas empresas é que se desenvolve o 

alinhamento das políticas e práticas da gestão de pessoas que implementam os pilares da 

sustentabilidade.  

No entanto fez -se necessário compreender o alinhamento estratégico sustentável  entre 

o modelo de gestão de pessoas e a sustentabilidade organizacional nas Indústrias de Papel e 

Celulose, é possível quando os modelos de gestão de pessoas estão alinhados com a 

sustentabilidade quando da formulação do processo das políticas e práticas realizadas por meio 

das prática sociais, fatores esses ligados ao momento de necessidade de novas tecnologias,  

novos programas e principalmente, a necessidade de manter as certificações, as quais são uma 

das estratégias traçadas para ambas as empresas.  

Outro fator comum nas empresas é terem filosofia inicial de empresa familiar; a busca 

de maneira direta e indireta pela sustentabilidade organizacional, que mesmo com o passar dos 

anos esses princípios tiveram que ser revistos, porém a questão de desenvolvimento sustentável 

das empresas a questão do pensar nas pessoas e o cuidado com o meio ambiente, estão 

preservadas e enraizadas. 

Pode-se constatar que as políticas e práticas de gestão de pessoas complementam a 

sustentabilidade nos casos estudados se dá por meio das políticas e práticas que foram 

formuladas e implantada segundo o modelo de gestão de pessoas ao qual é direcionado na 

empresa por meio de seus atores sociais, também foi possível compreender que esses modelos 

de gestão de pessoas, tem muito da filosofia e da cultura dos fundadores das organizações,  as 

quais enraizaram-se por meio das políticas e práticas da gestão de pessoas.  
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Esses atores sociais entendem-se como os formuladores das práticas e práxis da alta 

diretoria levando em consideração o entender dos valores da empresa e quais estratégias serão 

traçadas para atingir os objetivos das organizações; estes por sua, vez traçam as estratégias 

visando o mercado competitivo que considera o desenvolvimento sustentável como primordial 

na preservação e a manutenção do meio ambiente para as gerações atuais e futuras.  

Porém com os resultados encontrados na pesquisa de campo foi possível ir além das 

expectativas iniciais, foi possível verificar quais os níveis de sustentabilidade de cada empresa, 

revelando que a intima relação do entre os níveis e a gestão de pessoas nas empresas, os dados 

demonstraram que o alto nível de sustentabilidade organizacional apresentados pelas empresas, 

são influenciados pelo alinhamento estratégico sustentável entre as duas temáticas, uma vez 

que a relação das políticas e práticas de gestão de pessoas  é um ícone de extrema importância 

na implantação e implementação da gestão da sustentabilidade organizacional, corroborando 

com as pressuposições do referencial teórico. 

No entanto, salienta-se que para a sustentabilidade organizacional tenha êxito em seus 

três pilares, é essencial que as políticas e práticas de gestão de pessoas sejam conduzidas pelos 

praticantes de maneira concreta e espontânea; nesse sentido, o alinhamento estratégico 

sustentável é de extrema importância para as organizações, pois será nas ações concretas da 

gestão de pessoas que os caminhos escolhidos para atingir a sustentabilidade irão se concretizar 

por meio dos atores sociais como os principais agentes de mudanças nas transformações 

organizacionais.   

Observa-se, que o alinhamento entre o modelo de gestão de pessoas e sustentabilidade 

não ocorre da mesma forma nas duas empresas; embora ambas busquem o aprimoramento da 

sustentabilidade, ambiental, social e econômico como ponto central de suas estratégias, o meio 

pelo qual desenvolvem as estratégias na práticas é o que difere uma da outra, fato este que ficou 

evidente em todas as entrevistas, tendo em vista a dificuldade em conceituar muito dos termos. 

Como resultado do processamento das entrevistas no Iramuteq, foi gerada uma nuvem com os 

termos mais citados pelos entrevistados das duas empresas estudas, o que está representado na 

figura 9: 
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Figura 8 - Nuvem de Palavras dos Entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pela Autora com base na coleta de dados (2019). 

 

A figura 9 apresenta a nuvem das principais palavras com um total de 4568 (quatro mil 

e quinhentos e sessenta e oito) repetições, contidas no discurso dos entrevistados, com maior 

ênfase no discurso, tais como já citado nos fragmentos das entrevistas do capítulo 4, 

Apresentação dos Dados; como palavra central, podemos identificar “Empresa” e “Gente” 

como discurso; no entanto, essas palavras podem representar um vício de linguagem no discurso 

para identificar os integrantes do departamento ao qual pertencem ou para se referir-se à 

empresa na qual trabalham. 

O termo “sustentabilidade” está mais inserido no sentido que as empresas buscam 

trabalhar arduamente os fatores dos pilares de sustentabilidade, e no termo “trabalho” a ênfase 

é centrada em dois colóquios, um em termos de trabalho árduo para atingir os pilares de 

sustentabilidade e o segundo em termos de segurança no trabalho, que também faz parte do 

pilar social da sustentabilidade. Verifica-se, portanto, que a sustentabilidade é buscada 

continuamente pelas duas empresas. Outras palavras que foram citadas pelos entrevistados, tais 
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como, “segurança”, “gestão”, “meio ambiente”, “valor”, dentre outras que se destacaram na 

nuvem de palavras, porém com menor ênfase, ajudam na elucidação do alinhamento estratégico 

sustentável buscado pela empresa, no discurso dos entrevistados.  

A empresa Amazonas segue a linha do modelo de gestão estratégico de pessoas, com 

foco nas estratégias formuladas para a organização, e a Santa Maria segue o modelo de gestão 

de pessoas sustentável, linha que se relaciona com as estratégias voltadas para a sustentabilidade 

já formalizadas nos valores da organização. Outro ponto importante é que ambas as empresas 

são direcionadas para o desenvolvimento sustentável e tecnológico para se manterem como 

principais no seu ramo de produção no mercado competitivo global; um dos pré-requisitos é 

receber certificações tais como FSC, e ISOs.  

 

5.1 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

Este estudo oferece um aporte teórico para estudos em alinhamento estratégico 

sustentável, sendo as principais contribuições apresentadas nesse item, para o meio acadêmico, 

empresas e gestores.  

Sobre a perspectiva do meio acadêmico, a principal contribuição é enfatizado, pelo 

reduzido número de trabalhos científicos que abordaram o alinhamento estratégico sustentável 

entre os modelos de gestão e a sustentabilidade, sendo possível ampliar o conhecimento 

empírico, da temática, com casos concretos de empresa conceituadas no mercado brasileiro, 

que estão em reestruturação interna e visando o fortalecimento dos três pilares da 

sustentabilidade, por meio de ações das políticas e práticas de gestão de pessoas.  

Em termos de contribuição para as empresas, o presente estudo oferece base para 

gestores e funcionários, uma vez que tem um aporte  teórico e prático, com autores renomados 

da literatura nacional e internacional, demonstrado no referencial teórico, das principais ideias 

das políticas e práticas utilizadas em empresas globalmente conhecidas, tais como em Savitz e 

Weber (2013), que apresentam contribuições importantes a respeito da necessidade do 

envolvimento direto da alta diretoria nas ações voltadas a sustentabilidade, e o real 

envolvimento da gestão de pessoas no aporte da sustentabilidade. 

Assim como é possível com o presente estudo apresentar, subsídios, para os gestores e 

funcionários, a real necessidade de intensificar a divulgação do termo sustentabilidade nos três 

pilares, ambiental, social e econômico para todos nas empresas de maneira clara e concreta com 

o intuito de melhorar a compreensão da importância para a organização e sociedade, assim 
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como a formalizar e deixar acessível no website das empresas e públicas as estratégias voltadas 

para sustentabilidade por meio do GRI e ou do Relatório de Sustentabilidade. 

Por fim uma das contribuições pouco abordadas, são as para os gestores de outras 

organizações, que tenham interesse em implantar e implementar a sustentabilidade 

organizacional, que tenham uma visão com casos prático e reais, das políticas e práticas de 

gestão de pessoas, que implementam a sustentabilidade nas empresas 

Além das evidenciar encontradas de que os modelos de gestão escolhido e seguido pela 

alta gerencia são as que conduzem as políticas e práticas de gestão de pessoas visando 

desenvolvimento sustentável, assim como, novos insights para a implementação da 

sustentabilidade organizacional tais como; a identificação do nível de maturação da 

sustentabilidade organizacional.  

Em resumo as principais contribuições do estudo para a academia, para a empresa e para 

os indivíduos será apresentado na figura 10, de maneira mais objetiva. 

Figura 9 - Resumo das Contribuições 

 

Fonte: Elaborado pela Autora com base na coleta de dados (2019). 
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A figura 9 apresentou resumidamente as principais contribuições do estudo para a 

empresa, academia e indivíduo a contribuição da temática estudada para as empresas, foi 

apresentar as principais características do alinhamento entre o modelo de gestão de pessoas e o 

conjunto de políticas e práticas de gestão de pessoas para gerir e implementar a sustentabilidade 

organizacional seguida pelas empresas, tendo como sugestão, maior alocação de recursos 

humanos para aprimorar e fortalecer as diretrizes, aproximação da gestão de pessoas por meio 

do recrutamento e seleção com a gestão da sustentabilidade e responsabilidade social e maior 

integração de toda a equipe por meio de elementos não financeiros. 

Ao que a pesquisa se propôs na abordagem totalmente qualitativa, com coleta de dados 

pela observação assistemática e entrevistas é necessário descrever alguns dos limitadores que 

ocorreram no decorrer da pesquisa. O próximo item de estudo refere-se às limitações 

encontradas neste estudo. 

 

5.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

As limitações desta pesquisa apresentam-se, quanto à amostra analisada, foi a falta da 

documentos oficiais como organograma de uma das empresas, o GRI ou o relatório de 

sustentabilidade não públicos e desatualizados para análise de ambas as empresas, falta de 

análise das revistas internas de uma das empresas, o não acesso aos modelos do perfil 

psicográficos, falta de listas de treinamentos voltados à sustentabilidade,  dentre outros que 

serviriam de subsídio para a comprovação das políticas e práticas que envolvem a 

sustentabilidade, as quais não puderam ser analisadas, dificultando a procura por mais 

evidências no campo de pesquisa, uma vez que a análise ocorreu somente com os dados 

disponibilizados no website público das empresas.  

Outro limitador foi a incompatibilidade de agenda de dois diretores e a necessidade de 

entrevistar mais atores sociais envolvidos com o concretizar e implementar a sustentabilidade 

de ambas as empresas. Também foi um limitador importante a necessidade de visita técnica em 

um dos casos estudados, pois foi possível visualizar somente a parte administrativa do caso 

Santa Maria, ao contrário do caso Amazonas, o qual se pôde fazer um maior aprofundamento e 

conhecimento das rotinas internas da empresas, do processo produtivo e das instalações da 

unidade abril estudada, possibilitando conversas informais com os colaboradores com o intuito 

de aproximar mais a pesquisadora do locus da pesquisa.   
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Um limitador importante, foi a falta de duas entrevistas com diretores da Amazonas, 

diretores esses ligados à formulação das estratégias, dificultando assim a análise de como 

surgiram e como se caracterizam as estratégias sustentáveis na visão estratégica. No caso da 

Santa Maria por delineamento das entrevistas observou-se a carência de entrevistas com a área 

estratégica, uma vez que as mesmas foram direcionadas, na sua maioria, para integrantes da 

gestão de pessoas, com tempo muito delimitado, sendo possível apenas visualizar o processo já 

definido e formalizado, sem a possibilidade de acompanhamento direto ou conversas informais 

com outros integrantes das áreas de estudo.  

No entanto, a partir dos elementos coletados por meio das entrevistas e das observações 

do campo houve o enriquecimento da visão total dos dados que envolveram as pesquisas, sendo 

minimizadas a subjetividade da pesquisa mediante a disponibilidade das empresas em viabilizar 

o acesso às dependências das empresas para as entrevistas, da disponibilidade de pesquisar 

diferente áreas de gestão, de os entrevistados serem cordiais e atenciosos com a pesquisadora, 

e da utilização de fontes públicas e não restritas.  

As limitações da pesquisadora quanto à experiência, adquirida no decorrer do curso de 

mestrado com as disciplinas de metodologia, autodisciplina, participação em cursos, palestras 

e congressos nacionais e internacionais, colaboraram com as restrições da pesquisa, além da 

falta de maior aprofundamento no início da pesquisa, no que tange os modelos de gestão de 

pessoas, os quais foram sendo sanados no decorrer do estudo com o convite para participar das 

aulas da matéria de Gestão de Pessoas do curso do mestrado ministrada pela orientadora da 

pesquisadora, o que trouxe suporte teórico e possibilitou a comprovação em campo e a visão 

do campo prático.   

Outro aspecto que poderia ter sido mais bem sucedido está no fato de se passar mais 

tempo dos estudos em locus, com a possibilidade de visualizar a maturação das ferramentas 

utilizadas em cada área de gestão, tais como o acompanhamento em treinamentos,  de 

entrevistas de recrutamento e seleção dos comunicadores internos, e com a oportunidade de 

mais conversas informais com colaboradores envolvidos no processo de sustentabilidade, 

acredita-se que se teria obtido mais informações formais e informais.  

 Durante a caminhada de pesquisa, incluindo os acompanhamentos do grupo de 

pesquisas em gestão de pessoas que aconteceu no mesmo período, foi possível vislumbrar novos 

conhecimentos e possibilidades de aprendizado, novos horizontes. Pôde-se visualizar novos 

temas para futuras pesquisas no campo, como estudar diferentes ramos de atividades de 
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empresas com o mesmo porte e adicionar à pesquisa o setor de responsabilidade social em 

conjunto com a sustentabilidade em seus três pilares. 

Além disso, sugere-se pesquisar mais nos níveis inferiores de hierarquia na empresa por 

meio de entrevistas com colaboradores operacionais como porteiros, motoristas, terceirizados, 

aprendizes e estagiários, para maior visão da estratégia com prática social. No entanto, cabe 

ressaltar que no grupo de pesquisa em gestão de pessoas (exposto na metodologia), foi realizada 

uma coleta de dados para dissertação de outra pesquisadora no caso Amazonas, um aporte 

quantitativo com funcionários de nível operacional; com a  finalização do processo de bancas 

de apresentação das dissertações será elaborado um artigo para futura publicação  com os dados 

encontrados nas duas pesquisas.   

Outra sugestão é a atuação de um consultor externo  em empresas de menor porte para 

identificar os aportes usados nas empresas nas três dimensões  e possibilitar a maior divulgação, 

orientação e disseminação dos pilares da sustentabilidade e as possibilidades positivas que os 

modelos de gestão alinhados às políticas e práticas de gestão de pessoas podem possibilitar ao 

mundo organizacional.   

Por fim acredita-se que essa pesquisa buscou ampliar o campo de conhecimento da 

pesquisadora e trouxe ao mundo cientifico e profissional uma maior visão sobre as temáticas 

no alinhamento estratégico sustentável. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO – TECLE 

 

Prezado (a) Colaborador (a),  

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa intitulada “MODELO DE GESTÃO DE 

PESSOAS ALINHADO AOS PILARES DA SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL: 

um estudo nas indústrias de papel e Celulose”, sob a responsabilidade de Terezinha Bernadete 

Pinto Oliari, que irá investigar como o modelo de gestão pessoas está alinhado aos pilares da 

sustentabilidade organizacional na indústria de papel. 

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você deverá participar da 

entrevista que contêm perguntas abertas e relacionadas ao tema pesquisado e diretas referentes 

a alguns dados pessoais. Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a finalidade 

liberdade de não querer participar e pode desistir, a qualquer momento, mesmo após ter iniciado 

a(s) entrevista(s), sem nenhum prejuízo para você. 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: No roteiro estruturado utilizado para realização da 

pesquisa, o servidor poderá sentir-se constrangido perante as questões. Assim, se precisar de 

tratamento por se sentir prejudicado por causa da pesquisa ou sofrer algum dano decorrente do 

estudo, o pesquisador se responsabilizará pela assistência integral, imediata e gratuita, 

encaminhando o servidor para um serviço de saúde para atendimento especializado. 

3. BENEFÍCIOS: Espera-se que com a pesquisa a organização seja beneficiada, a partir das 

informações resultantes da pesquisa, possibilitando compreender o alinhamento estratégico 

sustentável existente entre o modelo de gestão de pessoas e a sustentabilidade organizacional, 

para melhor gerir e implementar as metas relacionados à sustentabilidade organizacional. 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) fornecer ou que sejam 

conseguidas pelos instrumentos de pesquisa serão utilizadas somente para este estudo. Suas 

respostas e dados pessoais ficarão em sigilo e o seu nome não aparecerá em lugar algum das 

entrevistas, nem quando os resultados forem apresentados. 

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos 

utilizados, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável. 

 

Nome do pesquisador responsável: Terezinha Bernadete Pinto Oliari 

Telefone para contato: (43) 98423-1867 

E-mail: tbpoliari@gmail.com 

mailto:tbpoliari@gmail.com
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6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, não 

receberá nenhuma compensação financeira. 

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em participar 

deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que segue, em duas vias, 

sendo que uma via ficará com o entrevistado. 

 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) Sr.(a) 

______________________________________________________________, portador(a) da 

cédula de identidade __________________, declara que, após leitura minuciosa do TECLE, 

teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas 

pela pesquisadora, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não restando 

quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa. E, por estar de acordo, assino 

o presente termo. 

 

 

Guarapuava-PR, ______ de ____________________ 2019. 

 

Assinatura do Participante 

 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE B – PROTOCOLO DA COLETA DE DADOS 

 

Protocolo da Coleta de Dados  

Data:  
Horário inicial:  Horário Final: 

Nome da Indústria:  

Local: 

Tipo da entrevista ou visita-técnica (face a face ou mediada): 

Forma de registro dos dados (anotação, gravação – áudio, vídeo, e-mail, outros-descrever qual): 

Objetivo do estudo: Compreender o alinhamento estratégico sustentável entre o modelo de gestão de pessoas e 

a sustentabilidade organizacional nas Indústrias de Papel e Celulose.  

Localização da sede: 

Localização das filiais: 

Dados gerais: 

Número de funcionários total da Indústria:                                         

Unidade Pesquisada: 

Número de funcionários da Unidade Pesquisada: 

Unidades Pesquisadas: 

Número de funcionários da Unidade Pesquisada: 

Linhas de produtos: Produção anual por produto:  

a)                  

c)   

e)   

Funcionários a serem entrevistados:  

Nome: Setor: Gestor Imediato: 

      

   

      

Empresa e entrevistado devem ser mantidos em sigilo: Empresa 

 

                                                                                        Entrevistado   

(  ) Sim  (  )  Não 

 

(  ) Sim  (   ) Não 

Fonte: a pesquisadora com base na literatura (2018) 

 

Preenchido por: 

 

____________________________ 

Nome:  

Cargo:  
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APÊNDICE C – ROTEIRO DIRECIONADO AO DIRETOR GERAL (DG) E AO 

GERENTE ESTRATÉGICO (GE) 

 

(PRIMEIRO NÍVEL DE ANÁLISE)  

 

1) Apresentação e contextualização da pesquisa ao colaborador 

 

4) Dados categóricos 

 

Nome: 

Idade: 

Formação: 

Cargo: 

Tempo de trabalho na empresa e no cargo: 

Trajetória profissional: 

 

4) Conhecendo a indústria e o seu mercado: 

Como está o contexto do mercado da indústria nos últimos três anos? 

Qual a atual posição de mercado da indústria? 

Como se divide as áreas da indústria? 

Qual o objetivo estratégico da indústria? 

Como esse objetivo estratégico é definido? Quem participa? Periodicidade? 

*solicitar Organograma. 

**solicitar os relatórios de atividades/resultados dos últimos 2 anos. 

 

4) Entrevista Semiestruturada: 

Para responder ao objetivo específico: a) Identificar qual modelo de gestão de pessoas é 

praticado pelas empresas, na visão dos funcionários táticos e estratégicos.  

Literatura especializada: modelo de gestão.  

 

1. Por favor comente qual é a filosofia central da empresa. FLEURY (2002). 

2. Nesta filosofia, quais, dos aspectos internos e externos, são os mais importantes para a 

empresa? (ALBUQUERQUE; OLIVEIRA, 2010; FLEURY, 2002 e FLEURY; FISCHER, 

2002). 

3. Como é a dinâmica que caracteriza e mantém: 
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A origem e o foco da empresa; e 

as crenças, os valores e os pressupostos da empresa? (FLEURY, 2002 e FLEURY; FISCHER, 

2002). 

4. Como é realizada a escolha da estratégia para cumprir com a missão e objetivos principais 

da empresa? (FISCHER, 1998). 

5. Como e quando são realizadas as revisões das políticas, práticas e estratégia de gestão? 

(FISCHER 2002). 

6. Como é feito o alinhamento entre os aspectos da gestão de pessoas e os aspectos da 

sustentabilidade? (FISCHER 2002). 

7. Qual é a percepção dos indivíduos na empresa? (FLEURY, 2002). 

8. E na questão do padrão de comportamento humano, quais as características que mais se 

alinham com a empresa? (exemplo cordialidade, jovialidade, alegria, cortesia, segurança, 

confiabilidade, solidez e preocupação em conhecer a organização). (FLEURY, 2002). 

9. Como foram definidas a visão e a missão da empresa? FLEURY (2002) 

10. Poderia falar um pouco dos valores básicos da empresa? E dentre esses valores como 

deve ser o comportamento dos colaboradores? (FLEURY, 2002).  

11. Quais são as estratégias de negócio da empresa? (FLEURY, 2002). 

12. Como formas definidas essas estratégias de negócio? (FLEURY, 2002).  

13. Como a área de gestão de pessoas está estruturada na empresa? (a pesquisadora) 

14. Como o(a) senhor (a) considera as mudanças de gestão de pessoas na empresa, foram 

necessárias mudanças na forma de administrar? Quais? (FRANÇA, 2015) 

15. O que o (a) senhor (a) espera de um profissional de Gestão de pessoas na organização? (a 

pesquisadora). 

16. Como a sustentabilidade está inserida na empresa? (todos os departamentos). Como isso 

acontece? (SAVITZ, 2013). 

17. Na sua percepção o departamento de gestão de pessoas, demonstra estar alinhado às 

estratégias da organização? (PAROLIN; ALBUQUERQUE, 2009). 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DIRECIONADO AO GERENTE DE GESTÃO DE 

SUSTENTABILIDADE (GGS) E AO ASSESSOR DE GESTÃO DE 

SUSTENTABILIDADE (AGS). 

 

 (SEGUNDO NÍVEL DE ANÁLISE) – Roteiro direcionado ao Gerente de Departamento de 

Gestão de Sustentabilidade (GDGS) e ao Assessor de Departamento de Gestão de 

Sustentabilidade (ADGS). 

 

1) Apresentação e contextualização da pesquisa ao colaborador 

 

4) Dados categóricos: 

 

Nome: 

Idade: 

Formação: 

Cargo: 

Tempo de trabalho na empresa e no cargo: 

Trajetória profissional: 

 

4) Conhecendo indústria e o seu mercado: 

Como está o contexto do mercado da indústria nos últimos três anos? 

Qual a atual posição de mercado da indústria? 

Como se dividem as áreas da indústria? 

Qual o objetivo estratégico da indústria? 

Como esse objetivo estratégico é definido? Quem participa? Periodicidade? 

*solicitar Organograma. 

**solicitar os relatórios de atividades/resultados dos últimos 2 anos. 

 

4) Entrevista Semiestruturada: 

Para responder aos objetivos específicos: b) Verificar quais políticas e práticas da gestão de 

pessoas são voltadas para a sustentabilidade organizacional, e c) Apontar os facilitadores e 

inibidores do processo de alinhamento do processo de alinhamento entre a Gestão de pessoas e 

a Sustentabilidade.  
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Literatura especializada: Alinhamento organizacional, fatores inibidores e promotores de 

alinhamento estratégico, modelo de gestão de pessoas, roteiro já aplicado em outros trabalhos 

científicos conforme referência em cada pergunta e a adaptadas para o setor industrial.  

1. Como foi formulada a missão e a visão da organização? Responde ao objetivo b) (SAVITZ, 

2013). 

2. Como o (a) senhor (a) considera o alinhamento da gestão de pessoas com as outras áreas da 

empresa?  Responde ao objetivo c) (SAVITZ, 203).  

3. O que o (a) senhor (a) espera de um profissional de Gestão de pessoas na organização? 

Responde ao objetivo c) (a pesquisadora). 

4. Na questão dos planos estratégicos da organização o (a) senhor (a) visualiza os aspectos 

favoráveis à sustentabilidade no profissional de sua empresa? Pode citar exemplos? Responde 

aos objetivos b) e c) (SILVA, 2009). 

5. De que modo o (a) senhor (a) visualiza o alinhamento da gestão de pessoas com a 

sustentabilidade ambiental? Responde ao objetivo c) (SILVA, 2009). 

6. De que modo o (a) senhor (a) visualiza o alinhamento da gestão de pessoas com a 

sustentabilidade social? Responde ao objetivo c) (SILVA, 2009). 

7. De que modo o (a) senhor (a) visualiza o alinhamento da gestão de pessoas com a 

sustentabilidade econômica? Responde ao objetivo c) (SILVA, 2009). 

8. O(a) senhor (a) percebe a área de gestão de pessoas preocupada com a formação da 

sustentabilidade para o desenvolvimento sustentável dos trabalhadores? Responde ao objetivo 

c) (SILVA, 2009). 

9. O(a) senhor(a) sabe se o departamento de gestão de pessoas inclui preocupações com a 

sustentabilidade no perfil das pessoas? Responde ao objetivo c) (DEMO, 2005). 

10. Qual são as expectativas futuras a respeito do alinhamento entre a estratégia de gestão de 

pessoas e a sustentabilidade organizacional? Responde ao objetivo c) (SAVITZ, 2013). 

11. Quem participa da elaboração das estratégias para a sustentabilidade? Responde aos 

objetivos b) e c) (SAVITZ, 2013). 

12. Como são elaboradas as estratégias voltadas para a sustentabilidade? 

Nas práticas de: Responde ao objetivo b). 

• Recrutamento, Seleção e Testes Psicológicos; 

• Aprendizagem, Treinamento e Desenvolvimento; 

• Avaliação de Performance e Competências; 

• Comunicação e Endomarketing;  
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• Qualidade de Vida, Segurança, Saúde e Ergonomia; 

• Relações e Direito do Trabalho; 

• Consultoria Interna e Externa. (SAVITZ, 2013 e FRANÇA, 2015). 

 

13. Como tem sido a participação da área de gestão de pessoas no desenvolvimento sustentável? 

(há ações de desenvolvimento sustentável que a área divulgue ou promova?)? Responde ao 

objetivo c) (SILVA, 2009). 

14. Como o (a) senhor (a) percebe o apoio da área da gestão de pessoas em projetos sociais e 

ambientais? Responde aos objetivos b) e c) (SILVA, 2009).   

15. Como as atividades de gestão de pessoas têm contribuído para a consolidação da gestão 

ambiental? Responde ao objetivo b) (SILVA, 2009). 

16. O (a) senhor (a) sabe se a área de gestão de pessoas participou da implantação do sistema 

de gestão ambiental? Responde ao objetivo c) (SILVA, 2009).  

17. Como o (a) senhor (a) percebe o auxílio da área da gestão de pessoas na divulgação das 

metas ambientais? Responde aos objetivos b) e c) (SILVA, 2009. 

18. Como o (a) senhor (a) vê o futuro da gestão de pessoas na organização, sobretudo nas 

questões de sustentabilidade em seus três pilares – social, ambiental e econômico? 

Responde aos objetivos b) e c) (SILVA, 2009).  

19. Como o (a) senhor (a) vê o envolvimento e comprometimento das pessoas diante das 

políticas e práticas de gestão de pessoas que se volta a gerir a sustentabilidade? Responde 

aos objetivos b) e c) (SAVITZ, 2013, DEMO, 2005). 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DIRECIONADO AO GERENTE DE GESTÃO DE 

PESSOAS (GGP) E ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 

(AGP). 

 

(TERCEIRO NÍVEL DE ANÁLISE) – 

Apresentação e contextualização da pesquisa ao colaborador 

 

4) Dados categóricos: 

Nome: 

Idade: 

Formação: 

Cargo: 

Tempo de trabalho na empresa e no cargo: 

Trajetória profissional: 

4) Conhecendo indústria e o seu mercado: 

Como está o contexto do mercado da indústria nos últimos três anos? 

Qual a atual posição de mercado da indústria? 

Como se dividem as áreas da indústria? 

Qual o objetivo estratégico da indústria? 

Como esse objetivo estratégico é definido? Quem participa? Periodicidade? 

*solicitar Organograma. 

**solicitar os relatórios de atividades/resultados dos últimos 2 anos. 

4) Entrevista Semiestruturada: 

Para responder ao objetivo específico: e) Identificar as estratégias para a formulação das 

políticas e práticas de gestão pessoas que vão gerir a implementação da sustentabilidade 

organizacional. 

Verificar quais políticas e práticas da gestão de pessoas são voltadas para a sustentabilidade 

organizacional, 

Literatura especializada: Estratégia organizacional, políticas e práticas de gestão pessoas, 

Gestão da sustentabilidade, roteiro já aplicado em outros trabalhos científicos conforme 

referência em cada pergunta e a adaptadas para o setor industrial. 

1. O que é sustentabilidade para a empresa?  (PIRES, 2011) 

2. Quais foram/são os passos para o alinhamento do conceito na empresa?  (PIRES, 2011) 
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3. Como acontece o envolvimento das áreas nesse alinhamento? (PIRES, 2011)  

4. Como a área de Gestão de Pessoas envolveu-se/ envolve-se nesse processo?  (PIRES, 2011) 

5. Qual o papel da área de gestão de pessoas?   (PIRES, 2011) 

6. É possível destacar um papel estratégico da gestão de pessoas no aspecto da 

sustentabilidade? E de agente de mudança?  (PIRES, 2011) 

7. A área de Pessoas está pronta, inclusive seus líderes, para liderar uma mudança voltada para 

a sustentabilidade?  (PIRES, 2011) 

8. É possível identificar os primeiros passos?  (PIRES, 2011) 

9. Considerando a diretriz organizacional de sustentabilidade, houve alguma adaptação em 

alinhamento à(s) estratégia(s), política(s) e prática(s) da área de Gestão de Pessoas? Qual (is)?  

(PIRES, 2011) 

10. Há ações voltadas para públicos específicos?  (PIRES, 2011) 

11. Há envolvimento direto das lideranças (da área de RH e demais)?  (PIRES, 2011) 

12. Em geral, quais os desafios do envolvimento da gestão de pessoas na estratégia rumo à 

Sustentabilidade?   (PIRES, 2011) 

13. O que se espera ou se observou (resultados práticos) com as mudanças implementadas? 

(PIRES, 2011) 

14.  É possível destacar contribuições específicas da área de Pessoas?  (PIRES, 2011)  
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APÊNDICE F – REGISTRO DE OBSERVAÇÃO DO DIÁRIO DE CAMPO – 

(EMPRESA) 

Empresa: 

Observar os seguintes itens: 

➢ RECEPTIVIDADE:  

Agilidade na resposta para autorizar a pesquisa;  

Simpatia dos colaboradores;  

Se há ou não pressa ou certa ansiedade para responder as perguntas;  

Tom de voz amigável ou desinteressado. 

➢ NÚMERO DE COLABORADORES: 

Quais áreas têm mais colaboradores disponíveis;  

Há terceirizações;  

Há uniforme ou algum tipo de identificação. 

➢ AMBIENTE DE TRABALHO:  

Iluminação com lâmpadas econômicas;  

Há torneiras com temporizador para economia de água;  

Há cartazes para conscientizar algumas medidas simples de economia de energia, papel e água;  

Qual o espaço de trabalho;  

Como são os móveis e os equipamentos;  

Limpeza.  

➢ SEGURANÇA E CONFORTO:  

Tem área destinada ao descanso dos colaboradores; 

Quais são os horários de trabalho e almoço;  
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Os colaboradores utilizam equipamento de segurança;  

A cooperativa está localizada em um ambiente seguro de assaltos;  

Qual o principal meio de transporte dos colaboradores; 

Tem estacionamento no local; ponto de ônibus. 

➢ RELAÇÕES COM A COMUNIDADE AO ENTORNO:  

Devido à atividade principal da empresa, há mau cheiro na região;  

Qual o estado das instalações e arquitetura do prédio da cooperativa; 

Por estar próximo a um bairro residencial, o local oferece algum risco para as crianças ou 

comunidade. 

Anotar demais dúvidas, observações e sensações durante a visita à cooperativa: 
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APÊNDICE G – REGISTRO DO DIÁRIO DE CAMPO (FUNCIONÁRIO) 

 
 REGISTO DO DIÁRIO DE CAMPO 

(FUNCIONÁRIO) 

 

Nome do observador: Terezinha Bernadete Pinto Oliari  

Data: Horário inicial: Horário Final: 

Nome do observado:   

Local:   

Tema:   

Objetivo da observação:    

      

      

      

      

Descrição da observação:    

 Elementos: verbais     

      

      

      

      

      

      

      

Elementos não verbais:      

      

      

      

      

      

      

      

      
Fonte: a pesquisadora com base na literatura apresentada (2018) 
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APÊNDICE H – MODELO DA MATRIZ DA ANÁLISE DO CONTEÚDO DE CADA 

EMPRESA (FRAGMENTO GRAVAÇÃO) 

(continua) 

Amazonas CIA de Papel e Celulose e Santa Maria CIA de Papel e Celulose. 

Entrevistado: Diretor Geral (DG1) e Diretor Estratégico (DE) 

Categoria Subcategoria Apêndice /Pergunta Fragmento 

M
o

d
el

o
 d

e 
G

es
tã

o
 d

e 
P

es
so

as
 

 

Princípios  

Apêndice C/1  

Apêndice C/2  

Apêndice C/3  

Estratégias 

Apêndice C/4  

Apêndice C/9  

Apêndice C/10  

Apêndice C/11  

Apêndice C/12  

Apêndice C/17  

Indivíduos na 

organização 

Apêndice C/7  

Apêndice C/8   

Apêndice C/15  

Estrutura 

Apêndice C/5  

Apêndice C/6  

Apêndice C/13  

Apêndice C/14  

Apêndice C/16  

Apêndice C/17  

Entrevistado: Gerente de Gestão Sustentabilidade (GGS) Assessor de Gestão Sustentabilidade (AGS) 

Categoria  Subcategoria Apêndice /Pergunta Fragmento 

P
o

lí
ti

ca
s 

e 
P

rá
ti

ca
s 

d
e 

g
es

tã
o

 d
e 

p
es

so
as

 p
ar

a 
g

er
ir

 a
 s

u
st

en
ta

b
il

id
ad

e
 

Projetos 

Apêndice D/14  

Apêndice D/ 15  

Apêndice D/16  

Apêndice D/17  

Apêndice D/18  

Recrutamento, 

Seleção e Testes 

Psicológicos 

Apêndice D/9  

Apêndice D/12  

Apêndice D/13  

Apêndice D/19  

Cargos, Salários e 

Benefícios 

Apêndice D/6  

Apêndice D/12  

Apêndice D/13  

Apêndice D/19  

Aprendizagem, 

Treinamento e 

Desenvolvimento 

Apêndice D/12  

Apêndice D/13  

Apêndice D/19  

Avaliação de 

Performance e 

Competências 

Apêndice D/12  

Apêndice D/13  

Apêndice D/19  

Comunicação e 

Endomarketing 

Apêndice D/12  

Apêndice D/13  

Apêndice D/19  

Qualidade de 

Vida, Saúde e 

Ergonomia 

Apêndice D/12  

Apêndice D/13  

Apêndice D/19  
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(conclusão do apêndice M) 

 

Relações e Direito do 

Trabalho 

Apêndice D/12  

Apêndice D/13  

Apêndice D/19  

Consultoria Interna e 

Externa 

Apêndice D/12  

Apêndice D/13  

Apêndice D/19  

Facilitadores e 

Inibidores 

Facilitadores e 

Inibidores  

Apêndice D/1  

Apêndice D/2  

Apêndice D/3  

Apêndice D/4  

Apêndice D/5  

Apêndice D/6  

Apêndice D/7  

Apêndice D/8  

Apêndice D/10  

Apêndice D/11  

Entrevistado: Gerente de Gestão Pessoas (GGP) Assessor de Gestão Pessoas (AGP) 

Categoria  Subcategoria Apêndice/Pergunta Fragmento 

Formulação das 

estratégias de 

gestão de 

pessoas para 

gerir a 

sustentabilidade 

 

Conceito e 

contribuições  

Apêndice E/1  

Apêndice E/2  

Apêndice E/3  

Apêndice E/14  

Envolvimento nas 

diretrizes 

Apêndice E/3  

Apêndice E/4  

Apêndice E/5  

Apêndice E/8  

Apêndice E/11  

Apêndice E/12  

Papel estratégico  

Apêndice E/6  

Apêndice E/7  

Apêndice E/10  

Apêndice E/13  

Fonte: A pesquisadora com base na literatura apresentada (2018) 
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APÊNDICE I – MODELO DA MATRIZ DA ANÁLISE DO CONTEÚDO DE CADA 

EMPRESA (FRAGMENTO DOCUMENTAL E VISUAL) 

(continua) 

Caso Amazonas CIA Brasileira de Papel. 

Categoria Subcategoria Doc. Público e 

Privado/Visual  

Fragmento 

Modelo de Gestão 

de Pessoas 

 

Princípios  Doc. Público   

Estratégias 
Doc. Público e Privado  

Observação   

Indivíduos na 

organização 

Doc. Público e Privado  

Observação   

Estrutura 
Doc. Público e Privado  

Observação   

Políticas e Práticas 

de gestão de 

pessoas para gerir 

a sustentabilidade 

Projetos Doc. Público   

Recrutamento, Seleção 

e Testes Psicológicos 
Doc. Público  

Cargos, Salários e 

Benefícios 

Doc. Público  
 

Aprendizagem, 

Treinamento e 

Desenvolvimento 

Doc. Público  

 

Comunicação e 

Endomarketing 

Doc. Público   

Observação  

Qualidade de Vida, 

Saúde e Ergonomia 

Doc. Público   

Observação  

Relações e Direito do 

Trabalho 

Doc. Público  
 

Consultoria Interna e 

Externa 

Doc. Público   

Observação  

Facilitadores e 

Inibidores 

Facilitadores e 

Inibidores  

Doc. Público   

Formulação das 

estratégias de 

gestão de pessoas 

para gerir a 

sustentabilidade 

 

Conceito e 

contribuições  

Doc. Público e Privado  

Observação   

Envolvimento nas 

diretrizes 

Doc. Público e Privado  

Observação   

Papel estratégico  

Doc. Público e Privado  

Observação   

Caso Santa Maria CIA de Papel e Celulose. 

Categoria Subcategoria Doc. Público e 

Privado/Visual  

Fragmento 

Modelo de Gestão 

de Pessoas 

 

Princípios  Doc. Público   

Estratégias 
Doc. Público e Privado  

Observação   

Indivíduos na 

organização 

Doc. Público e Privado  

Observação   

Estrutura 
Doc. Público e Privado  

Observação   

Políticas e Práticas 

de gestão de 

pessoas para gerir 

a sustentabilidade 

Projetos Doc. Público   

Recrutamento, Seleção 

e Testes Psicológicos 
Doc. Público  

Cargos, Salários e 

Benefícios 

Doc. Público  
 

Aprendizagem, 

Treinamento e 

Desenvolvimento 

Doc. Público  
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(conclusão do apêndice M) 

 

Comunicação e 

Endomarketing 

Doc. Público   

Observação  

Qualidade de Vida, 

Saúde e Ergonomia 

Doc. Público   

Observação  

Relações e Direito do 

Trabalho 

Doc. Público  
 

Consultoria Interna e 

Externa 

Doc. Público   

Observação  

Facilitadores e 

Inibidores 

Facilitadores e 

Inibidores  

Doc. Público   

Formulação das 

estratégias de 

gestão de pessoas 

para gerir a 

sustentabilidade 

 

Conceito e 

contribuições  

Doc. Público e Privado  

Observação   

Envolvimento nas 

diretrizes 

Doc. Público e Privado  

Observação   

Papel estratégico  

Doc. Público e Privado  

Observação   

Fonte: A pesquisadora com base na literatura apresentada (2018) 
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ANEXOS 

ANEXO A – OFÍCIO DE AUTORIZAÇÃO PARA PEQUISA – CASO SANTA MARIA 

 

 


