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TEIXEIRA, G. Competências para Sustentabilidade: análise em instituição financeira no 

Paraná. 2016. 123p. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Estadual do 

Centro-Oeste - UNICENTRO, Guarapuava, 2016. 
 

RESUMO 

A dissertação aborda o tema competências para sustentabilidade na linha de pesquisa em 

estratégia do Programa em Pós-Graduação em Administração, Mestrado Profissional em 

Administração da UNICENTRO. Considera a preocupação com a sustentabilidade no 

ambiente empresarial sob as perspectivas social, ambiental e econômica. Investiga-se o 

tratamento dado às competências no contexto da sustentabilidade, em âmbito organizacional, 

em uma instituição financeira, de forma a verificar se as estratégias estão orientadas para a 

sustentabilidade organizacional e como a gestão por competências da instituição tem suas 

ações de competências individuais orientadas à sustentabilidade, com objetivo de analisar as 

estratégias e competências com foco na sustentabilidade organizacional no Banco Alfa, no 

Estado do Paraná. Dessa forma, objetiva-se identificar as estratégias e as ações da instituição, 

voltadas à sustentabilidade; caracterizar a percepção dos funcionários e dos gestores quanto às 

estratégias e competências com foco na sustentabilidade organizacional e mensurar o nível de 

implementação das competências individuais voltadas para sustentabilidade organizacional. 

Algumas categorias foram relacionadas: sustentabilidade organizacional, subdividida aos 

fatores econômicos, ambientais e sociais, caracterizadas pelo Triple Botton Line, Elkington 

(1999a); e as competências individuais de Wiek, Withycombe e Redman, (2011), as 

competências (foco no pensamento sistêmico, preventivas, normativas, estratégicas e 

interpessoais). Trata-se de pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa e estudo de caso 

único aplicado aos funcionários do Banco Alfa no Estado do Paraná, utilizando-se de 

questionário likert de 6 pontos, de formato semi-estruturado e adaptado de Stefano e Alberton 

(2015). A pesquisa foi disponibilizada por meio do software de pesquisa surveymonkey, com 

uso de e-mail corporativo dos funcionários e link de pesquisa, para os 8636 possíveis 

participantes do Estado, resultando em 1042 respondentes efetivos válidos. Ainda foram 

realizadas entrevistas com 4 gestores de unidades do banco para identificar o alinhamento das 

suas arguições com os relatórios de sustentabilidade e demais informações disponíveis no site 

da instituição para triangulação dos dados, como forma de suporte aos dados quantitativos. 

Estes foram submetidos a tratamento estatístico de software SPSS, sob análises de teste de 

correlação de Spearman, teste de referência cruzada e análise fatorial. Constata-se que a 

instituição financeira possui programas voltados às perspectivas ambiental, social e 

econômica e trata o contexto da sustentabilidade em sua Missão, Visão e Valores. Sua 

estratégia é orientada para resultados, no qual o valor “unicidade” assume status de recurso 

gerador de vantagem competitiva e os demais valores: ética, eficiência, espírito público e 

sustentabilidade são considerados recursos de paridade competitiva. Segundo a percepção dos 

funcionários existe relação significativa entre o tempo de empresa, a comissão exercida e a 

faixa etária. A análise fatorial identificou 5 conjuntos de dimensões, por meio da percepção 

dos funcionários com 1º fator representativo o que evidencia as competências para 

sustentabilidade na dimensão econômica, dissociada do modelo TBL. As competências 

individuais voltadas para sustentabilidade organizacional podem ser mensuradas por meio das 

médias e desvio padrão, tendo na competência normativa e na dimensão econômica maior 

expressividade. O estudo pretende ainda agregar informações para a instituição financeira, 

acerca das estratégias sustentáveis e para a temática das competências para sustentabilidade 

como forma de integração teórica e prática. 

 

Palavras-chave: Competência; Sustentabilidade; Estratégia; VBR; Instituição Financeira. 
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TEIXEIRA, G. Skills for Sustainability: analysis in Financial Institution in Parana. 2016. 

123p. Dissertation (Masters in Business Management) – Universidade Estadual do Centro-

Oeste - UNICENTRO, Guarapuava, 2016. 

 

ABSTRACT 

 

The thesis addresses the skills for sustainability subject matter on the research line of the 

Strategy in Management Post-Graduate Program, Professional Masters in Management of 

UNICENTRO, featuring the concern for sustainability in the business environment in the 

social, environmental and economic perspectives. The project also analyses the skills of 

sustainability at organizational context, in a financial institution in order to verify if strategies 

are aimed towards to organizational sustainability and how the institution’s management 

skills has its individual skills actions oriented to sustainability, in order to analyze the 

strategies and skills focusing on the organizational sustainability of Banco Alfa - Paraná. 

(Alfa Bank, State of Parana). Thus, the objective is to identify the institution’s strategies and 

actions, focused on sustainability; to characterize the perception of employees and managers 

regarding the strategies and skills with a focus on organizational sustainability and to measure 

the enforcement level of individual skills aimed towards to organizational sustainability. 

Some categories were related: organizational sustainability, subdivided to economic, 

environmental and social factors, characterized by the Triple Botton Line, Elkington (1999a); 

and the individual skills of Wiek, Withycombe and Redman (2011) the skills (focus on 

systemic thinking, preventive, regulatory, strategic and interpersonal). The research is 

classified as descriptive with a quantitative induction and an exceptional study case applied to 

employees of the Banco Alfa - Parana (Alfa Bank, State of Parana), based on a Likert survey 

of six points, semi-structured and adapted to Stefano and Alberton’s format (2015). The 

survey was made available through SurveyMonkey survey software, using employee’s 

corporate e-mail activities and web link research, for the 8636 possible participants of the 

State of Parana, resulting in 1,042 valid and effective respondents. There were also interviews 

held with four of the Bank Managers to identify the alignment of their daily graded recitations 

with the sustainability reports and to obtain any other information available on different 

website for triangulation of data, in order to support the quantitative data. The information 

was subjected to SPSS software statistical analysis under Spearman's interconnection 

analysis, cross-reference test and factor analysis. It appears that the financial institution has 

programs dedicated to environmental, social and economic perspectives and it applies the 

context of sustainability in its Mission, Vision and Values. Its strategy is results-oriented, in 

which the value of "unity" takes a status of generator resource for competitive advantage and 

other values: ethics, efficiency, public spirit and sustainability are considered competitive 

feature parity. As perceived by the employees, there is a significant relationship between the 

employment time in the company, job position and age. Factor analysis identified five sets of 

dimensions, through the perception of employees with the first represented factor, which 

highlights the skills to sustainability in the economic dimension, dissociated from TBL model. 

Individual skills aimed at organizational sustainability can be measured by the mean and 

standard deviation, predominating greater expressiveness on the legal competence and 

economic dimension. The project also intends to add information to the financial institution 

about sustainable strategies and to the subject of skills for sustainability as a form of 

theoretical and practical integration. 

 

 

Keywords: Skills; Sustainability; Strategy; VBR; Financial institution. 
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TEIXEIRA, G. Habilidades para la sostenibilidad: análisis de la entidad financiera en 

Paraná. 2016. 123p. Disertación (Maestría en Administración de Empresas) - Universidade 

Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO, Guarapuava, 2016 
 

RESUMEN 

La disertación aborda  el  tema habilidades  para la sostenibilidad en la línea de investigación 

en estrategia del Programa en Postgrado en Administración, Maestría Profesional en 

Administración de la UNICENTRO. Considera  la preocupación con la sostenibilidad en el 

entorno empresarial en las perspectivas sociales, ambientales y económicos. Investiga el 

tratamiento ofrecido a las habilidades en el contexto de la sostenibilidad en el ámbito  

organizacional,  en una institución financiera con el fin de verificar si las estrategias están 

dirigidas a la sostenibilidad  organizacional  y  de que forma la  gestión por competencias de 

la institución tiene sus accciones de habilidades individuales orientadas a acciones 

sostenibilidad, con el fin de analizar las estrategias y habilidades con un enfoque en la 

sostenibilidad organizacional en el Banco Alfa, en el  Estado de Paraná. De esa forma, el 

objetivo es identificar las estrategias y acciones de la institución, centradas en la 

sostenibilidad; caracterizar la percepción de los funcionarios y administradores sobre las 

estrategias y habilidades con un enfoque en la sostenibilidad organizacional y para medir el 

nível de aplicación de las capacidades individuales dirigidas a la sostenibilidad  

organizacional. Algunas categorías fueron relacionadas: sostenibilidad organizacional, 

dividida a lo factores económicos , ambientales y sociales , que se caracteriza por el Triple 

Botton Line, Elkington (1999a);  y las habilidades individuales de Wiek, Withycombe y 

Redman (2011) las habilidades (enfoque en el pensamiento sistémico, preventivo, normativo , 

estratégico e interpersonal). Se trata de una investigación descriptiva con un enfoque 

cuantitativo y el estudio de caso único aplicado a los empleados del Banco Alfa en el Estado 

del Paraná , utilizando un cuestionario tipo likert de 6 puntos , de formato semi-estructurado y 

adaptado de Stefano y Alberton (2015). La encuesta fue disponibilizada a través de software 

de encuestas de SurveyMonkey, mediante actividades de correo electrónico corporativos e 

investigaciones para los 8636 posibles participantes del estado, lo que resulta en 1.042 

encuestados válidos. Aún fueron realizadas las entrevistas con 4 gestores de las unidades del 

banco para identificar la alineación de sus recitaciones con los informes de sostenibilidad y 

demás informaciones disponibles en otro sitio web para la triangulación de los datos, con el 

fin de apoyar a los datos cuantitativos. Estos fueron sometidos a análisis estadístico del 

software SPSS, bajo análisis de prueba de correlación de Spearman , prueba de referencia 

cruzada y el análisis factorial. Es posible contatar que la  entidad financeira posee  programas 

de perspectivas ambientales, sociales y económicos y trata el contexto de la sostenibilidad en 

su Misión, Visión y Valores. Su estrategia es orientada a los resultados, en la que el valor de 

la "unidad "tiene un estilo de recurso generador de ventaja competitiva y los demás valores: 

ética, eficiencia, espíritu público y la sostenibilidad son considerados recursos de paridad  

competitiva. Según la percepción de los empleados existe una relación significativa entre el 

tiempo de la empresa, la comisión ejercida y el grupo de edad. El análisis factorial determinó 

5 tipos de dimensiones, a través de la percepción de los empleados con 1º fator  representativo 

lo que destaca las habilidades para la sostenibilidad en la dimensión económica, separada del 

modelo TBL. Las habilidades individuales dirigidas a la sostenibilidad  organizacional  

pueden ser medidos por  medio de las  medias y  desviación de estándar, teniendo en la 

habilidad  normativa  y en la dimensión económica mayor expresividad. El estudio también 

tiene la intención de añadir informaciones para la institución financiera, acerca de las 

estrategias sostenibles y para el tema de las habilidades para la sostenibilidad como una forma 

de integración teórica y práctica. 

 

Palabras clave: habilidad; sostenibilidad ; estrategia; VBR ; institución financiera
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1 INTRODUÇÃO 

 

As alterações ambientais resultantes da ação humana provocam um estado de 

insatisfação social ao ultrapassar a capacidade de renovação dos recursos naturais. Apresenta-

se como um complexo desequilíbrio sistêmico, agravado pelo processo evolutivo da 

sociedade e do uso indiscriminado desses recursos que podem ocasionar graves consequências 

à sociedade, o que impacta de forma negativa no desenvolvimento econômico global 

(CAMPOS, 2012).  

Considerando esta perspectiva em conjunto à preocupação com o desenvolvimento 

sustentável, realiza-se a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio 

Ambiente em Estocolmo no ano de 1972, considerada o primeiro encontro internacional para 

a discussão da temática. Tornou-se uma preocupação social mais impactante após este 

período, com amplos debates sobre o uso responsável e eficiente dos recursos naturais, 

proteção do meio ambiente e sua interligação com o desenvolvimento econômico e o 

progresso social (RANSBURG; VÁGÁSI, 2007; CAMPOS, 2012; MOÇATO-DE-

OLIVEIRA, 2014). 

Assim, como resultado das conferências da Organização das Nações Unidas (ONU) 

foi desenvolvido o relatório Nosso Futuro Comum, posteriormente a RIO 92, conferência que 

deu origem a Agenda 21. Continuando das ações, realiza-se em 1997 no Japão, o Protocolo de 

Kyoto, considerado um tratado internacional dos países desenvolvidos que evidencia a 

preocupação com o efeito estufa.  

Esses eventos discutiram as questões ambientais e o crescimento econômico 

sustentável, criando ambiente propício para discussão da sustentabilidade e a preocupação 

com o desenvolvimento sustentável da população mundial e das organizações (JABBOUR; 

SANTOS, 2007; LAVILLE, 2009). 

Considerando a utilização sustentável dos recursos naturais, as organizações são 

frequentemente questionadas por agentes sociais e ambientais quanto ao impacto que causam 

no ambiente ao qual exploram. A inquietação social possibilitou a evolução dos fatores 

envoltos nessa preocupação, criando ações e estratégias que remetem a sustentabilidade e ao 

desenvolvimento sustentável sob ótica empresarial. 

Para dar vazão a esta preocupação social, organizações promovem o desenvolvimento 

organizacional com a agregação de princípios de gestão, orientando ações estratégicas para o 

contexto da sustentabilidade organizacional. Estes são avaliados e legitimados junto às 
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organizações pela criação de valor, práticas de gestão ambiental, pela implantação de sistemas 

de produção ambientalmente adequadas e por uma efetiva gestão do capital humano 

(DYLLICK; HOCKERTS, 2002; MCDONOUGH; BRAUNGART, 2002). 

Ao tratar de sustentabilidade, Elkington (1999a, p. 20), define como “[...] princípio de 

assegurar que todas nossas ações hoje não limitarão a gama de opções econômicas, sociais e 

ambientais disponíveis para as gerações futuras”. Neste sentido, Elkington (1999b), apresenta 

ainda o modelo de análise sustentável que abrange os resultados econômicos, ambientais e 

sociais, o Triple Bottom Line (TBL). Modelo considerado como os três pilares da 

sustentabilidade, como formas interdependentes e que necessitam manter equilíbrio para que a 

estratégia tenha ação (MUNCK; BORIM-DE-SOUZA; ZAGUI 2012). O modelo TBL 

permite medir o desempenho e valor gerado pela organização ao considerar os parâmetros 

econômicos, sociais e ambientais (BLOWFIELD; MURRAY, 2008).  

A construção da sustentabilidade como processo, deve ocorrer de forma gradativa, 

trazendo o contexto sustentável e adaptado a realidade da organização, pois tanto influencia 

quanto sofre influência por meio da relação indivíduo-organização-sociedade, ação ligada ao 

comportamento individual e coletivo, caracterizando uma aproximação dos aspectos 

desejáveis para o alcance dos objetivos da sustentabilidade (HOFF; BARIN-CRUZ; 

PEDROZO, 2009). 

Desta forma, o modelo estratégico de gestão de pessoas com foco nas competências 

passa a tratar as competências voltadas à sustentabilidade organizacional considerando ainda 

o caráter individual que contribui para agregar valor à organização, ao indivíduo e à sociedade 

(CARVALHO, 2012; CARVALHO; STEFANO; MUNCK, 2015). Para isso, a gestão de 

pessoas deve atrair, manter e desenvolver as competências necessárias por meio das 

competências individuais, ao saber agir, assumir responsabilidade e possuir iniciativa 

(FLEURY; FLEURY, 2004; LE BOTERF, 2003; ZARIFIAN, 2003; DUTRA, 2001, 2008). 

Alinhando a gestão de pessoas à estratégia empresarial, Wernerfelt (1984) apresenta 

a visão baseada em recursos (VBR) ao relacionar, a capacidade de recursos a lucratividade, 

buscando a utilização dos recursos como fonte de criação de barreiras para a concorrência e 

assim possibilita que a empresa utilize seus diversos recursos, tangíveis e intangíveis, para a 

diversificação estratégica de produtos. 

Já para Barney (1991), a VBR traz a questão da vantagem competitiva e a vantagem 

competitiva sustentável ao argumentar que a empresa obterá essa diferenciação se colocar em 

prática uma estratégia criadora de valor e que não seja praticada por nenhum concorrente, mas 
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só terá uma vantagem competitiva sustentada se, além de por em prática esta vantagem, ainda 

os seus concorrentes (atuais e potenciais) não consigam replicar os benefícios desta estratégia. 

Assim, Paiva (2010) argumenta sobre os novos desafios organizacionais, 

principalmente para as instituições financeiras, as quais são responsáveis por financiar as 

atividades econômicas que causam impactos ambientais relevantes e que, dessa forma, devem 

adotar procedimentos de análise de riscos e gerenciamento de processos. 

Considerando a preocupação com a sustentabilidade no ambiente empresarial sob as 

perspectivas social, ambiental e econômica e ainda quanto às competências necessárias para 

promoção do contexto sustentável e considerando ainda os argumentos de Paiva (2010), surge 

a intenção em investigar uma instituição financeira, para observar o tratamento dado às 

competências no contexto da sustentabilidade, em âmbito organizacional. 

Para isto identificou-se que a instituição financeira pesquisada possui programas 

ligados às perspectivas ambiental, social e econômica; trata o contexto da sustentabilidade em 

sua Missão e Visão; e também trata as competências internas, as avalia por meio de sistema 

de avaliação de desempenho, apresentando assim, configuração necessária para a intenção de 

pesquisa pretendida. 

Dessa forma, o objeto de estudo é o Banco Alfa, instituição financeira nacional, 

constituído como sociedade de economia mista, maior instituição financeira nacional em 

ativos, desempenhando função de intermediação financeira e agente do Governo Federal em 

programas de desenvolvimento econômico e social (BANCO ALFA, 2013; 2014).  O Banco 

Alfa é uma instituição atuante no segmento financeiro, tanto ao tratar-se como empresa de 

cunho estatal e assim interveniente do processo de desenvolvimento nacional, como também 

organização competitiva atuante no mercado financeiro. Para delimitação territorial foi 

escolhido o Estado do Paraná para a abrangência da pesquisa e também pela possibilidade e 

permissão concedida pela instituição. 

Considerando o contexto sustentável, desde 2003, a instituição visa responder aos 

objetivos governamentais ao promover o crescimento do país, atuando com o programa de 

desenvolvimento sustentável, denominado de estratégia negocial de Desenvolvimento 

Regional Sustentável (DRS), com atuação junto a instituições privadas, associações, 

cooperativas, governos, universidades, entidades religiosas e organizações não 

governamentais (ONGs). As estratégias de DRS parte da lógica econômica para catalisar as 

potencialidades regionais ao tempo em que pauta questões ambientais, culturais e sociais de 

cada localidade que se faz presente.  
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A geração de resultados sustentáveis em instituição financeira está alicerçada nos 

esforços para a produtividade e eficiência dos negócios, na excelência, nos relacionamentos e 

no uso consciente de recursos naturais, para fortalecer seu compromisso com seus 

stakeholders (FEBRABAN, 2007). Reportando ainda ao ambiente competitivo dessas 

instituições, as questões de sustentabilidade incorporadas ao dia-a-dia das empresas, tanto 

pela necessidade de interação com seus públicos, quanto para a geração de ganhos por meio 

da consciência que possui quanto às exigências da sociedade e dos órgãos reguladores que 

requerem cada dia mais um gerenciamento de riscos na cadeia de valor (STAUB, 2008). 

Considerando o contexto exposto e partindo do pressuposto de que a sustentabilidade 

é relevante para as organizações, bem como as competências para a sustentabilidade, busca-se 

responder as seguintes perguntas de pesquisa: De que forma as estratégias no Banco Alfa 

estão orientadas para a sustentabilidade organizacional? E ainda, como a gestão por 

competências da instituição tem suas ações de competências organizacionais e individuais 

orientadas à sustentabilidade? 

Dessa forma, o estudo propõe uma investigação nesta instituição, como forma de 

análise das estratégias voltadas à sustentabilidade organizacional e as competências, 

organizacionais e individuais que estejam direcionadas a estratégia de sustentabilidade 

organizacional. 

O estudo teve como participantes os funcionários do Banco Alfa, dotados de 

matrícula funcional e lotados no Estado do Paraná, presentes nas agências bancárias, nos 

centros de suporte operacionais, nas superintendências regionais e estadual, constituindo uma 

população de 8.636 funcionários até julho de 2015. 

1.1 OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

Diante do exposto, essa dissertação tem como objetivo geral analisar as estratégias e 

competências com foco na sustentabilidade organizacional do Banco Alfa no Estado do 

Paraná. 

Os objetivos específicos estão descritos a seguir: 

a. Identificar as estratégias e as ações do Banco Alfa, voltadas à sustentabilidade;  

b. Caracterizar a percepção dos funcionários e dos gestores quanto as estratégias e 

competências com foco na sustentabilidade organizacional; 

c. Mensurar o nível de implementação das competências individuais voltadas para 

sustentabilidade organizacional. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Vários estudos trabalham o assunto da sustentabilidade, no contexto do Triple Botton 

Line (social, ambiental e econômica), destacando os estudos de Elkington (1999); Silva 

(2003); Savitz; Weber (2007); Munck, Borim-de-Souza (2008); Carvalho (2012); Munck 

(2014); Stefano e Alberton (2015). 

A preocupação esse contexto foi propulsora de movimentos sustentáveis de cunho 

social, ambiental e econômico após 1970, os quais proporcionaram o surgimento de eventos 

internacionais, iniciados pela conferência de Estocolmo, em que ambientes propícios para 

discussão das questões ambientais e uso dos recursos naturais e promoção de resultados 

econômicos, foram instigados (RANSBURG; VÁGÁSI, 2007). 

Os estudos sobre a sustentabilidade no contexto organizacional representam uma 

nova estratégia de desenvolvimento, com intuito de melhoria e minimização dos impactos 

ambientais e sociais oriundos do desenvolvimento econômico desmedido e ainda, presentes 

em todos os setores da sociedade (MOÇATO-DE-OLIVEIRA, 2014). 

A perspectiva organizacional permite que a empresa amplie sua visão do negócio e 

que possa ir além da geração de resultados econômicos, ao focar as consequências negativas 

das suas ações e que impactam nos contextos sociais, ambientais e econômicos, na sociedade, 

de forma a reduzir sua interferência negativa e potencializando ações sustentáveis nesses 

ambientes, alterando a realidade da organização, da comunidade ao se redor e 

consequentemente gerando impactos positivos para a sociedade.  

Como método de controle, a sociedade, governos e consumidores possuem uma 

função preponderante ao atuar como agentes corretivos do sistema ao cobrar responsabilidade 

das organizações, fortalecendo e legitimando as ações e preceitos da sustentabilidade 

organizacional (ELKINGTON, 2012; LAVILLE, 2009). 

Considerando ainda que as instituições financeiras configuradas como organizações de 

intermediação e de financiamento de empresas e empreendimentos com finalidade econômica, 

ao exercerem sua função, compartilham, além do risco econômico do negócio, também o 

risco socioambiental destas empresas, riscos estes além dos inerentes a sua estrutura (PAIVA, 

2010). 

Assim, o relacionamento com seus clientes (física, jurídica e governo) dado caráter de 

intermediação financeira e por meio de operações de crédito ou mesmo por ativos financeiros 

(ações) deve também pautar-se de procedimentos e de informações quanto aos projetos, em 
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especial para aqueles que fornecem suporte, respondendo de forma indireta aos riscos da sua 

rede de relacionamentos (SRI, 2005; IFC, 2006a; IFC, 2006b). 

Ainda deve ser mencionada a questão dos riscos de reputação em que instituições 

financeiras sofrem interferência do público em geral e de ONGs, para que sua política de 

financiamentos e investimentos seja ambientalmente correta e socialmente justa, considerando 

impactos negativos de reputação e imagem perante a sociedade. Ainda pelo fato de que as 

instituições financeiras estão presentes em diversos setores da economia, a abrangência dos 

riscos, impactos socioambientais e de imagem abrange todos os stakeholders, deve inclusive 

mensurar como esses riscos podem afetar seus negócios no longo prazo (SRI, 2005; 

STEFANO; TEIXEIRA, 2014). 

Neste contexto, organizações que possuam uma gestão sustentável devem ser 

destacadas e seu esforço reconhecido (GUIMARAES, 2013). Um exemplo é a criação do 

índice de sustentabilidade empresarial (ISE) da BMF&BOVESPA (2013), o qual se afirma 

como ferramenta que compara o desempenho de empresas listadas na bolsa e se destacam por 

seu alinhamento estratégico à sustentabilidade, por meio de ações que promovem o 

desenvolvimento sustentável (GUIMARAES, 2013). 

Assim, a gestão da sustentabilidade necessita obrigatoriamente de identificação e 

gestão de novas competências por também estar intimamente atreladas à estratégia 

organizacional, tornando assim, o corpo funcional dotado de grande responsabilidade para que 

a estratégia seja executada e ainda que suas contribuições sejam avaliadas por processos 

transparentes e valorizadas por critérios inseridos no modelo de gestão de competências 

praticado pela organização, mesmo que o gestor inclua o tema na rotina organizacional e 

incentive iniciativas para a sustentabilidade junto ao corpo funcional e gerencial tático 

(MUNCK; BORIM-DE-SOUZA; ZAGUI, 2012; CARVALHO, 2012). 

Ao passo que as competências voltadas à sustentabilidade são retratadas por Fleury e 

Fleury (2004) ao saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar e 

transferir conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem valor econômico à 

organização e valor social ao indivíduo; Zarifian (2003) trata as competências como uma 

ampla gama de recursos organizacionais e individuais; Leff (2007), apresenta como processos 

associados a novos valores, princípios epistemológicos e estratégias conceituais que orientem 

a construção de uma racionalidade produtiva sobre bases de sustentabilidade ecológica e 

equidade social; Munch, Souza e Zagui (2012), trazem ainda o alinhamento entre os objetivos 

e com os interesses dos stakeholders na área da sustentabilidade para desenvolver nos 

indivíduos a capacidade de responder as necessidades econômicas, sociais e ambientais 
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levando-se em consideração os impactos de suas ações no meio ambiente. Segundo 

entendimento de Carvalho, Stefano e Munck (2015), as competências devem agregar valor à 

organização, ao indivíduo, à sociedade e ao meio ambiente. 

Ainda Dubois e Rothwell (2004) esclarecem que a gestão de pessoas auxilia a gestão 

organizacional ao legitimar o modelo de competências, por meio das pessoas envolvidas no 

processo e do desenvolvimento desta, assim a organização pode conquistar resultados 

sustentáveis, com o estabelecimento coerente de quais devem ser as competências 

organizacionais priorizadas e desenvolvidas. 

Nesse sentido, a gestão de pessoas possibilita a organização ter nos indivíduos um 

recurso intangível, como proposto pela VBR, em que estes possuam competências 

individuais, orientados à sustentabilidade organizacional, as quais são geradoras de diferencial 

estratégico e, em consequência, resulte em vantagem competitiva a esta organização. 

Considerando os argumentos apresentados, permite-se compreender que a tarefa de 

gerenciar os impactos ambientais, sociais e de ordem econômica, pautados em prioridades 

estipuladas pela sociedade, enaltece a importância, a complexidade de gestão e da estratégia 

dessas organizações e a necessidade de informações consistentes que possam respaldar as 

estratégias, haja vista que a sustentabilidade organizacional é observada como um fenômeno 

carente de pesquisas científicas, o que torna esse estudo pertinente ao aprofundar os 

conhecimentos teóricos e os estudos práticos. 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O estudo foi desenvolvido de forma a apresentar uma estrutura sequencial lógica ao 

abordar a temática das competências individuais e organizacionais para sustentabilidade, 

respondendo dessa forma aos objetivos propostos e as questões de pesquisa, dispostos em 5 

capítulos. 

O capítulo 2 apresenta o Referencial Teórico como revisão da literatura em que traz 

as diversas abordagens dos temas relacionado à competências individuais e organizacionais, 

sustentabilidade organizacional, as voltadas a sustentabilidade. O capítulo 3 traz a proposta de 

abordagem metodológica em que se apresentam a estratégia de pesquisa, permitindo 

consistência e confiabilidade do estudo. No capítulo 4, a análise de resultados apresenta a 

organização pesquisada, da mesma forma que as análises dos resultados qualitativos e 

quantitativos e ainda sua relação às teorias pesquisadas. 

Finalizando, têm-se no capítulo 5 as considerações finais em que são descritas as 

contribuições do estudo, as limitações e recomendações em estudos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo serão abordados conceitos relacionados às competências 

organizacionais e individuais voltadas para sustentabilidade, bem como realizado 

levantamento teórico sobre a sustentabilidade organizacional e as competências para 

sustentabilidade. 

Para isto realizou-se pesquisa bibliográfica da produção científica de pesquisadores 

nacionais e internacionais, junto às bases de pesquisa nas plataformas SPELL Scientific 

Periodicals Electronic Library http://www.spell.org.br, IBICT Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia http://www.ibict.br, EBSCO http://www.ebsco.com, 

Periódicos Capes http://www.periodicos.capes.gov.br/, SCIELO, levantando informações em 

teses, dissertações e artigos A1, A2, B1 e B2, utilizando as palavras-chave de pesquisa: 

“competências organizacionais” e “sustentabilidade” ou “competências individuais” e 

“sustentabilidade” e “sustentabilidade organizacional” e “competências para 

sustentabilidade”. A seguir, apresenta-se o Quadro teórico da dissertação. 

2.1 COMPETÊNCIAS: UMA VISÃO GERAL  

A temática da competência traz na sua essência a combinação entre conhecimentos e 

habilidades para a execução de uma tarefa e ao fazer relação com o contexto organizacional, 

compreende a base de conhecimentos tácitos concatenados a habilidades específicas que 

resultam em ações produtivas (PRAHALAD; HAMEL, 1990; BOGNER; THOMAS, 1994; 

IANSITI; CLARK, 1994; LEONARD-BARTON, 1992).  

Os modelos de competência surgem do alinhamento das práticas organizacionais às 

contribuições particulares oriundas dessa vivência e experiência, presentes nas habilidades e 

técnicas interpessoais (MUNCK; BORIM-DE-SOUZA; ZAGUI, 2012). Desta forma, o 

trabalho gerado é o resultado esperado do domínio das tarefas funcionais, sendo que o 

pensamento, o sentimento e ações constantes nessa rotina são essenciais por constituírem a 

essência de suas competências, fundamentais a atuação do trabalho, independente do seu tipo 

(DUBOIS; ROTHWELL, 2004). 

As competências estão inseridas nas ações estratégicas empresariais e que explicam o 

teor competitivo das organizações, representadas por meio das competências foco, as quais 

são definidas por características de funcionalidade e de geração de valor diferenciado para os 
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clientes e ainda evoluem por meio das articulações estratégicas, em resposta aos produtos e 

aos mercados onde atuam (MUNCK; BORIM-DE-SOUZA; ZAGUI, 2012). 

As competências, essenciais a organização, devem estar intrinsecamente relacionadas 

ao planejamento estratégico e podem ser inclusive o ponto inicial para seu desenvolvimento, 

aliando as necessidades organizacionais, as preocupações mercadológicas e as perspectivas 

pessoais. (MUNCK; BORIM-DE-SOUZA; ZAGUI, 2012, CARVALHO, 2012)  

A seguir apresenta-se as competências individuais e organizacionais para demonstrar 

as relações existentes e as contribuições no ambiente empresarial, ainda intercalando com a 

Visão Baseada em Recursos, por meio da geração de vantagem competitiva agregada às 

estratégias de competências para sustentabilidade. 

2.1.1 Competências Individuais  

As competências individuais podem ser consideradas um conjunto de atributos 

correlacionados que interferem no desempenho da organização. Há três formas de trabalhar a 

gestão por competências: a orientada para o trabalhador que avalia os atributos que o 

trabalhador possui na execução de um trabalho, observado quando um especialista vira 

referência de comportamento para todos os demais trabalhadores; a orientada para o trabalho 

que define os atributos necessários baseada na análise das funções que devem ser executadas 

no trabalho; a orientada para o trabalho e para o trabalhador que analisa a ação executada e os 

atributos do trabalhador que a realiza, para descrever os atributos de competência exigidos 

previamente. (SANDBERG, 1994) 

Zarifian (2001) trata a competência como uma combinação de conhecimentos, de 

saber fazer, de experiências e comportamentos que se exercem em um contexto preciso, 

constatada quando de sua utilização em situação profissional, a partir da qual é passível de 

validação. 

Ao pesquisar uma abordagem de maior representatividade que os testes de 

inteligência nos processos de escolha de pessoas para as organizações, McClelland (1973; 

1998), traz a definição de competências por meio da interação dos elementos Conhecimento, 

Habilidades e Atitudes (CHA), dos quais a ausência de qualquer um deles elimina qualquer 

possibilidade de competência.  

A evolução da teoria é apresentada nos estudos de Boyatzis (1982), estruturado nas 

proposições de McClelland (1973) e identificou que a gestão de competências eficaz, permite 

que os critérios de avaliação sejam plenamente entendidos e completamente mensuráveis. 
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Considerando as abordagens variadas acerca de competências individuais, alguns 

conceitos são elencados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Competências Individuais 

Autor Definição de Competência Individual 

McClelland 

(1973; 1998) 

Competências como capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação Valores, 

Conhecimentos, Habilidades e Atitudes (CHA) que devem atuar de forma conjunta para 

a entrega dos resultados esperados, conforme requisitos preestabelecidos. 

Levy-Leboyer 

(1997, p.13) 

Competências são “[...] repertórios de comportamentos que algumas pessoas dominam 

melhor que outras, o que as fazem mais eficazes em uma determinada situação” 

Durand (1999) Competências são conhecimento, habilidades e atitudes necessárias para se atingir 

determinados objetivos. 

Santos (2001, 

p.27) 

Competência “[...] não é apenas conhecimento e habilidades para a realização do 

trabalho (saber fazer), mas também atitudes, valores e características pessoais vinculados 

ao bom desempenho no trabalho (querer fazer)” 

Zarifian (2001, 

p.66); MEDEF 

(1998). 

Competência profissional “[...] é uma combinação de conhecimentos, de saber-fazer, de 

experiências e comportamentos que se exerce em um contexto preciso” 

Dutra (2001; 

2008) 

Competência como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 

para que a pessoa desenvolva responsabilidades e atribuições. 

Le Boterf (2003) A competência é o saber agir responsável e que é reconhecido pelos outros. Implica 

saber como mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos, recursos e habilidades, 

num contexto profissional determinado 

Zarifian (2003, 

p.137) 

“Competência é a tomada de iniciativa e o assumir de responsabilidade do indivíduo 

sobre problemas e eventos que ele enfrenta em situações profissionais” 

Fleury e Fleury 

(2004) 

As competências individuais devem ser trabalhadas pela organização, já que formam a 

base para as competências organizacionais. Os conhecimentos não adquirem status de 

competência a não ser que sejam comunicados e trocados. A rede de conhecimento em 

que se insere o indivíduo é fundamental para que a comunicação seja eficiente e gere 

competência. 

Flink e Vanalle 

(2006) 

As competências podem ser de três tipos: essenciais, funcionais e individuais. Os autores 

utilizam os estudos de McClelland para avaliar as competências que devem ser 

desenvolvidas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ainda, Le Boterf (2003), define competência como todo composto de “saber agir”, 

“querer agir” e “poder agir”. O “saber agir” destina-se a saber tratar um incidente. O “querer 

agir” está relacionado a auto-imagem do indivíduo capaz de assumir riscos relacionados a 

desafios identificados no ambiente de autonomia, confiança e tolerância ao erro. Já o “poder 

agir” analisa a disponibilização de meios para a criação de competências, disponibilização de 

redes de relacionamento e a autonomia que amplia os recursos disponíveis ao indivíduo. 

Assim, é importante compreender a maneira que o indivíduo assume uma 

responsabilidade diante de um evento, utiliza seus recursos em determinado contexto e 

interage com ele visando soluções inovadoras. Para Le Boterf (2003) e Zarifian (2001), a 

transferência da competência passa do indivíduo para o coletivo. Assim a competência 

também envolve o “saber combinar”, ou seja, elaborar normas, prioridades e esquemas de 
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interpretação, comunicar usando linguagem comum ou específica; cooperar sabendo qual 

papel assumir e aprender coletivamente sobre a tentativa e discussão dos erros. (ZARIFIAN, 

2001; LE BOTERF, 2003) 

Desta forma, a concepção da competência individual possui uma característica ampla 

do conceito de competência comportando quase todos os aspectos apontados por Bittencourt 

(2001): a Formação; Ação; Capacitação; Articulação; Interação e Resultados. 

Para Le Boterf (2003) a complexidade remete ao conjunto de características do 

contexto de um problema que exige do profissional a melhor forma de administrar. Isso 

reforça o conceito do autor com relação à competência em função sujeito-situação. Entretanto, 

não apresenta de forma clara o grau de complexidade de uma situação. 

É nesse sentido que Dutra (2004; 2008) complementa o conceito quando estabelece 

padrões estáveis que possibilitam verificar a complexidade das diferentes realidades 

apresentando um conjunto de seis variáveis que retratam os níveis de exigência e 

complexidade: Nível de Atuação; Abrangência de Atuação; Escopo de Responsabilidade; 

Nível de Estruturação de Atividades; Tratamento da Informação e Autonomia e Grau de 

Supervisão. 

Dutra (2004; 2008) destaca ainda que a entrega dos indivíduos devem estar ligadas às 

entregas que a organização considera ser essencial para a sustentabilidade e 

consequentemente sua sobrevivência. Le Boterf (2003) também contribui com esta afirmação 

ao apresentar algumas condições para que a competência individual passe a ser coletiva e 

estabeleça uma articulação entre a organização e competências individuais e da organização.  

Ainda, Le Boterf (2003) apresenta as seguintes ações a serem desenvolvidas: a 

organização da cooperação entre competências; harmonização das relações de ajuda entre 

indivíduos e grupo; promoção da existência de competências comuns; disponibilização de 

ferramentas para permitir a oferta e procura de competências; implantação de estruturas de 

geometria variável para facilitar a sinergia e troca de competências; desenvolvimento de 

projetos transversais e estrutura matricial; assegurar o tratamento de interfaces entre 

indivíduos e grupos diferentes; diversificação das competências; criação de relações de 

solidariedade para aumentar a intensidade de relacionamentos; realização de anéis de 

aprendizagem; implantação de memória organizacional e implementação de gerenciamento 

específico a partir de competências de integração. 

Com o intuito de possibilitar a gestão integrada, Dutra (2004; 2008) aponta que as 

organizações necessitam de três processos de gestão de pessoas: movimentação, 
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desenvolvimento e valorização. Ainda destaca a importância de apoio à gestão de pessoas 

voltadas à comunicação, informação, relações sindicais e relações com a comunidade. 

Com os processos de movimentação há o cuidado com a ação de movimento de 

pessoas da organização. Com os processos de desenvolvimento o objetivo é estimular a 

criação de condições para o desenvolvimento da organização. Nos processos de valorização 

são as pessoas que recebem atenção na organização de maneira que elas se entreguem ao 

trabalho (DUTRA, 2004; 2008). 

As competências individuais são analisadas como processos visualizando a 

articulação entre essas e as competências organizacionais coletivas (estratégicas e funcionais) 

(DUTRA, 2004; RUAS, 2005; LE BOTERF, 2003; FLEURY; FLEURY, 2000). Baseado 

neste argumento pode-se afirmar que a chave para a articulação entre as competências 

coletivas e individuais está vinculada aos conceitos de entrega e complexidade que são a base 

para o planejamento utilizado nos processos de gestão de pessoas. 

O requerimento das entregas estratégicas pelos setores da organização estabelece os 

inputs essenciais à gestão das competências em nível individual. É neste nível que o conteúdo 

das competências requeridas é definido, assim como os processos de gestão de pessoas 

importantes para atingir as competências organizacionais essenciais, incluindo-se o 

estabelecimento de metas que inspiram e motivam iniciativas sustentáveis (JERMIER; 

FORBES 2011). 

A articulação de competências organizacionais e individuais pede uma análise 

detalhada para considerar suas dimensões de conteúdo, na medida em que esses elementos são 

importantes para operacionalizar as competências essenciais definidas pelos níveis funcionais 

e estratégicos (JERMIER; FORBES, 2011). Dutra (2008, p. 24) reitera essa afirmação ao 

relatar que “[...] o estabelecimento das competências individuais deve estar vinculado à 

reflexão sobre as competências organizacionais, pois elas se influenciam mutuamente” e 

Fleury e Fleury (2004) completam, afirmando que o conjunto de competências desenvolvidas 

pelos indivíduos e as estratégias do negócio formam as competências essenciais da 

organização. A seguir serão apresentados conceitos e características das competências 

organizacionais. 

2.1.2 Competências Organizacionais  

Ao caracterizar a presença e interação dos recursos representados por indivíduos, 

somados a tecnologias disponíveis na organização, as competências organizacionais podem 

ser consideradas importantes ferramentas gerenciais para a administração, com objetivo de 
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identificar se a organização tem ou não potencial para o adequado desempenho de suas 

principais atividades (MAGGI, 2006; MILLS et al., 2002). 

Com a intenção de apresentar algumas abordagens que conceituam competências 

organizacionais, destaca-se o Quadro 2. 

Quadro 2 – Competências Organizacionais 

Autor Definição de Competência Organizacional 

Prahalad e 

Hamel (1990, p. 

298) 

“As competências essenciais são o aprendizado coletivo na organização, especialmente 

como coordenar as diversas habilidades de produção e integrar as múltiplas correntes de 

tecnologia” 

Fleury e Fleury 

(2000; 2004) 

Organiza em quatro competências:  

Essenciais - competências e atividades mais elevadas, no nível corporativo, que são 

chave para a sobrevivência da empresa e centrais para sua estratégia;  

Distintivas - competências e atividades que os clientes reconhecem como diferenciadores 

de seus concorrentes e que provêm vantagens competitivas;  

Organizacionais - competências coletivas associadas às atividades meio e atividades a 

fins;  

Individuais - é saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, 

transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agregam valor econômico à 

organização e valor social ao indivíduo. 

Mills et al., 

(2002) 

Maneira para descrever quão bem, ou não, a organização tem potencial para o 

desempenho adequado em suas atividades centrais e, assim, elas podem orientar a 

melhoria de suas atividades, a avaliação dos recursos disponíveis e sua utilização e 

ativação de novos recursos, fazendo frente ao contexto competitivo. 

Munck (2014)  A competência organizacional é entendida como um saber fazer e saber agir coletivo 

responsável e reconhecido que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 

recursos e habilidades que agreguem valor econômico à organização e valor social aos 

indivíduos. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O Quadro 2 apresenta alguns conceitos de competências organizacionais, 

demonstrando a preocupação central dos autores quanto ao desempenho, neste sentido Munck 

et al., (2011), também corrobora a noção de entrega na competência organizacional, 

comumente utilizada para avaliação individual, e que nesta situação a avaliação de 

desempenho organizacional, além de ser um modo passível de avaliação de competência 

organizacional por meio de comportamentos esperados, traduz o seu desempenho estratégico. 

Assim, as competências organizacionais são uma consequência das ações individuais 

(FLEURY; FLEURY, 2004), as quais são caracterizadas ao saber agir, assumir 

responsabilidades e ter iniciativa, apresenta ações necessárias à sustentabilidade 

organizacional (LE BOTERF, 2003; ZARIFIAN, 2003; FLEURY; FLEURY, 2004; DUTRA 

2001, 2008). 

Ainda Maggi (2006) e Mills et al., (2002), tratam a competência organizacional 

como uma variável, ou seja, um fator em que a organização possui, em nível maior ou menor 



 

 

 

25 

com relação aos seus concorrentes, permitindo diferenciação mercadológica, conceituando 

assim a competência distintiva 

Já Bittencourt (2001), conceitua competências pelos seguintes aspectos: Formação; 

Capacitação; Ação; Articulação; Resultados; Dinamismo; Auto-Desenvolvimento; e 

Interação.  

Ruas (2005) trabalha com duas correntes sobre competências: a anglo-saxônica e a 

francesa. Uma definição importante da abordagem anglo-saxônica é a de Boyatzis (1982), que 

associa a competência a um conjunto de comportamentos observáveis, os quais determinam 

desempenho da organização.  

Fleury e Oliveira (2001) tratam as competências organizacionais como:  

a) Funcionais: Competências específicas ligadas as áreas principais da organização; 

b) Essenciais: Competências que se confundem com a identidade da empresa e a 

diferenciam dos concorrentes, reconhecidas pelos clientes e fornecedores, características que 

a permitem continuar a existir. 

De forma ampla e para condensar as considerações frente a competências 

organizacionais, apresenta-se o Quadro 3. 

Quadro 3 – Considerações quanto a competências Organizacionais 

Autores Competências Foco 
Leonard-Barton (1995); 

Hamel e Prahalad (1990); 

Fleury e Oliveira (2001); 

Bittencourt (2004); Ruas 

(2005) 

Competências organizacionais tratadas sob ponto 

de vista estratégico da organização. Permitem 

agregar valor econômico a organização e oferecer 

benefício ao cliente 

Competência 

Organizacional 

Teece e Pisano (1994); 

Leonard-Barton (1955); 

Javidan (1998); Schoemaker 

e Amit (1999); Zarifian 

(2001) Mills (2002); Ruas 

(2005). 

Autores citam classificações quanto aos níveis de 

competência (essencial e/ou distintivas 

(diferenciadora); Organizacional (estratégica); 

Funcional (específica); Individual (dimensão 

gerencial) 

Níveis de Competência 

Teece e Pisano (1994); 

Fleury e Oliveira (2001) 

Competências têm caráter dinâmico, necessárias 

ao ambiente competitivo e mutável, permitem que 

a organização a tenha como um recurso, difícil de 

ser imitado e com potencial gerador de vantagem 

competitiva. 

Competência Dinâmica 

Fonte: Adaptado de Froehlich (2006) 

 

O Quadro 3 sintetiza as ações competências organizacionais pelo foco estratégico ao 

qual permitem ser agrupadas. Teece e Pisano (1994) apresentam o conceito de competências 

dinâmicas quando ligadas ao gerenciamento coordenado, para a geração de informação e 

aprendizado interno na organização, resultantes da interação da organização com o mercado, 

na execução das estratégias organizacionais. Quando os resultados obtidos, são positivos e 
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distinguem a organização no mercado, considerados assim como capacidades dintintivas, 

ligadas às competências essenciais, as quais podem ser geradoras de vantagem competitiva 

(FLEURY; OLIVEIRA, 2001). 

Ao tratar de desempenho, as competências organizacionais podem proporcionar um 

diferencial sobre seus concorrentes, o que lhe permite obter vantagem competitiva, mas para 

que esta vantagem torne-se sustentável, é necessário que as competências, tratadas como 

recursos, sejam valiosos, raros, sejam difíceis ou de alto custo para ser copiados, além de não 

existir substitutos diretos ou que sejam fáceis de obter (BARNEY, 1991). 

E ao considerar o desempenho da organização, a competência organizacional traz 

uma abordagem embasada nos recursos disponíveis, promotores de vantagem competitiva e, 

tratados na Resource Based View of the firm (RBV) também trabalhados no estudo, no 

próximo tema.   

A vantagem competitiva deu origem ao estudo sobre competências organizacionais 

após o surgimento de corrente teórica da RBV, permanecendo em evidência mesmo após sua 

evolução para a Teoria das Capacidades Dinâmicas. A partir deste momento o conceito de 

competências estratégicas passou a ter relevância tanto no ambiente acadêmico quanto 

empresarial (PRAHALAD; HAMEL, 1990; JAVIDAN, 1998; LEITE; PORSEE, 2005). 

2.2 VISÃO BASEADA EM RECURSOS (RESOURCE BASED VIEW) 

De acordo com Vasconcelos e Cyrino (2000) há quatro teorias da estratégia 

empresarial que explicam a dinâmica da competitividade entre as organizações: o modelo da 

nova organização industrial, a teoria dos processos de mercado, a teoria dos recursos (VBR) 

ou Resource Based View (RBV) e a teoria das capacidades dinâmicas. 

Assim, conforme for a visão adotada, diferentes serão as maneiras de planejar e 

implantar o pensamento estratégico. Também é possível afirmar que as teorias da VBR e das 

Capacidades Dinâmicas foram as precursoras do desenvolvimento do tema Competências 

Organizacionais (BARNEY, 1991). 

O desempenho da organização é estudado pela teoria da nova organização industrial, 

a qual se baseia no modelo SCP (Estrutura-Comportamento-Performance). Para essa teoria o 

comportamento adotado pela organização em relação aos preços e custos praticados é o que 

vai determinar o desempenho (VASCONCELOS; CYRINO, 2000). O comportamento 

também depende da estrutura industrial na qual a organização se insere, pois determina o 

comportamento de agentes econômicos influenciando o desempenho das organizações 

(BARNEY, 1991). 
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Nessa perspectiva comportamental, um fator determinante da obtenção da vantagem 

competitiva é o posicionamento da empresa. É necessário estabelecer uma estratégia que 

defina ações para melhor proteção da empresa com relação às influencias de mercado do qual 

ela faz parte. Nesse sentido, a vantagem competitiva é explicada pelos fatores externos 

(PORTER,1991). 

Porter é um representante desta teoria e aponta dois fatores que influenciam a 

vantagem competitiva da organização que são as condições iniciais e a escolha dos dirigentes 

(PORTER,1991; VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

A corrente teórica denominada de VBR surge como contraponto à Teoria da 

Organização Industrial. Segundo essa teoria o principal desafio dos gestores é identificar, 

proteger, desenvolver e difundir recursos e capacidades de maneira a gerar lucratividade e 

vantagem competitiva sustentável. Dessa forma, é necessária uma maior atenção aos recursos 

internos da organização (AMIT; SHOEMAKER, 1993). 

Para Grant (1991), esses recursos influenciam nas decisões estratégicas em dois 

níveis: nível de estratégia corporativa sendo que os recursos determinam os limites 

geográficos e de posicionamento industrial da organização; nível de estratégia de negócio, 

neste caso os recursos determina a competição e o lucro ao considerar a análise de dois 

aspectos determinantes: sustentabilidade da vantagem competitiva derivada dos recursos e 

capacidades; e habilidade da organização em utilizar os ganhos resultantes dos recursos e 

capacidades. 

Para a organização escolher entre diferenciação ou competição de custo e entre a 

atuação de mercado de maneira focada ou abrangente é imprescindível o posicionamento dos 

recursos da organização. Para tanto, a estratégia deve ser direcionada para o ganho obtido por 

meio dos recursos que garantam a vantagem competitiva sustentável e não para o ganho de 

monopólio (GRANT, 1991). Isso porque não existe a possibilidade de estabelecer relação 

direta entre a estrutura industrial e a lucratividade ao considerar o contexto de competição 

vigorosa.  

A solução para esta limitação é apresentada pela VBR a qual propõe a análise dos 

recursos e a capacidade da organização. Ainda deve ser adicionada a esta análise, além da 

componente industrial, os chamados ativos estratégicos da firma. Estes são formados por um 

conjunto de recursos e capacidades, os quais garantem a vantagem competitiva da firma. Eles 

possuem características como a dificuldade de imitar e movimentar; a especificidade e 

escassez e a condição de ser apropriáveis (BARNEY, 1986). 
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Para Barney e Clark (2007), os recursos e capacidades valiosos para a empresa, 

permitem que ela explore as oportunidades e neutralize as ameaças externas e que este recurso 

ou capacidade presente em vários competidores, dificilmente será uma fonte de vantagem 

competitiva para qualquer um deles, mas que podem ser considerados uma fonte de paridade 

competitiva. 

Assim, um recurso considerado gerador de vantagem competitiva deve 

obrigatoriamente atender a quatro fatores, sendo um recurso de grande valor para a empresa, 

raro no mercado, difícil de imitar e que seja explorado pela organização, de forma plena 

(BARNEY; CLARK, 2007). 

As características acima descritas determinam o valor dos ativos estratégicos e 

também variam conforme as mudanças dos fatores estratégicos da indústria. Estes fatores vão 

se tornar os determinantes de ganhos econômicos em determinado período. O pressuposto da 

teoria dos recursos é o de que as firmas são diferentes em termo de recursos e capacidades 

controladas por elas mesmas e que coexistirão até que uma mudança ocorra na estrutura do 

mercado (HERZOG, 2001; AMIT; SHOEMAKER, 1993; GRANT, 1991). 

Nessa perspectiva de capacidades e recursos, o desafio ao gestor vem na definição 

dos ativos estratégicos que garantam base para vantagem competitiva sustentável e também 

geradora de lucros. Assim, o nível da estratégia corporativa deve identificar os fatores 

estratégicos da corporação. É importante identificar quais fatores continuarão exercendo 

influência futuramente (BARNEY, 1997). 

Após a identificação dos fatores, é necessário fazer uma análise interna para 

considerar a adequação da capacidade e recursos aos fatores estratégicos da organização. Na 

sequência, determina-se o posicionamento da firma frente à estrutura de mercado por meio do 

conjunto de capacidades e recursos (BARNEY, 1986). 

Logo, as características internas da organização determinam o seu posicionamento. 

Ao ser identificado isso, deve-se buscar um conjunto de ações voltadas à criação de ativos 

estratégicos para auxiliar na tomada de decisão para alavancar os ativos atuais e até mesmo o 

desenvolvimento de novos ativos fundamentais para maximizar os ganhos e consolidar a 

vantagem competitiva (BARNEY, 1991). 

A vantagem competitiva ocorre com a complementação dos ativos e fatores 

estratégicos da indústria, bem como sua capacidade de apropriação e sustentabilidade. Após 

estabelecer as ações de criação dos ativos estratégicos é o momento de apurar os resultados 

alcançados com as ações para verificar se foram alcançadas a vantagem competitiva e 

lucratividade (BARNEY, 1991, 1997). 
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O ciclo finaliza ao voltar para a análise dos ativos estratégicos que foram criados. A 

análise crítica reavalia os fatores estratégicos de mercado e identifica um novo conjunto de 

recursos e capacidades capazes de determinar uma nova estrutura da indústria (LEITE; 

PORSEE, 2005; AMIT; SHOEMAKER, 1993; GRANT, 1991). 

De acordo com Grant (1991) e Javidan (1998) a criação dos ativos estratégicos se 

subdivide em quatro fases: identificação das capacidades e recursos e capacidades da 

organização; avaliação do potencial de ganho em função apropriação e da sustentabilidade; 

elaboração de estratégia de utilização de capacidades e recursos e alavancagem no 

desenvolvimento de capacidades e capacidades. 

Na primeira fase, identificação de capacidades e recursos, é fundamental 

compreender a diferença entre as duas unidades de análise. A capacidade é a habilidade de 

mobilizar os recursos no desenvolvimento de uma atividade. Já os recursos são a entrada do 

processo de produção. Nesse caso, a geração de valor depende de coordenação e cooperação 

do conjunto de recursos.  

Mesmo que os recursos sejam a fonte de capacidade das organizações, são as 

capacidades que geram a vantagem competitiva. As capacidades da organização são 

identificadas quando se observar sua estrutura funcional de atividades desempenhadas. As 

capacidades que surgem da integração de capacidades funcionais individuais são 

denominadas de competências funcionais (GRANT, 1991; JAVIDAN, 1998). 

Entretanto, a identificação de capacidades e recursos na organização pode ser difícil 

quando os recursos e capacidades intangíveis são considerados. Desta forma, além da 

dificuldade de identificar a existência do recurso, também existe a dificuldade a partir de 

diferenças na percepção entre gestores, áreas e equipes. Portanto, o consenso entre quais as 

capacidades e recursos é importante para a formulação da melhor estratégia (GRANT, 1991; 

KING; FOWLER; ZETHAML, 2002). 

Na segunda fase, a avaliação do potencial do ganho, é avaliada as dimensões de 

apropriação e sustentabilidade. Esta pode ser alcançada pelas seguintes características: 

durabilidade; transferência; invisibilidade; e replicação. A durabilidade corresponde à 

manutenção de uma capacidade ou recurso mesmo com a evolução tecnológica e de mercado. 

A transferência assegura a sustentabilidade ao passo que um conjunto de recursos impede a 

cópia da vantagem competitiva. Esses recursos funcionam como barreiras que envolvem 

aspectos geográficos; informação imperfeita; especificidades das firmas e a imobilidade das 

capacidades que não garante resultado positivo após a transferência. A invisibilidade dificulta 

a imitação pelos concorrentes. Isso existe em virtude da dificuldade de disponibilizar a 
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informação e em compreender os diversos recursos. Já a replicação imperfeita fundamenta a 

vantagem competitiva sustentável na proporção em que a imitação é dificultada quando a 

capacidade é baseada na rotina e influenciada por fatores culturais (GRANT, 1991; AMIT; 

SHOEMAKER, 1993; HERZOG, 2001; KING; FOWLER; ZETHAML, 2002, 2002). 

É importante ressaltar ainda que a capacidade necessita de vínculo com a rotina da 

organização. Grant (1991) destaca que a dependência do recurso humano coloca a firma em 

desvantagem, porém o potencial de ganho de uma determinada capacidade é vinculado à 

influência dos processos organizacionais nas habilidades individuais de seus empregados. 

Na terceira fase, ocorre a elaboração da estratégia de utilização de capacidades e 

recursos, objetiva o alinhamento da organização às características da estrutura de mercado. 

Nessa fase, o processo de formulação estratégica é baseado na melhor utilização das 

capacidades e dos recursos, bem como a capacidade chave da organização de estar em 

consonância com a estrutura de mercado. A partir disso, a formulação da estratégia implica na 

limitação do escopo estratégico às atividades em que a organização possui vantagem 

competitiva (GRANT, 1991). 

Na quarta fase, há a alavancagem e desenvolvimento de capacidades e as decisões 

estratégicas são tomadas. Amit e Shoemaker (1993) destacam alguns desafios dessa fase para 

os gestores: antecipação de futuros possíveis diante do contexto de incerteza; análise de 

interações competitivas para o futuro projetado e a superação de inércia organizacional e das 

disputas internas com o intuito de realinhar o conjunto dos recursos estratégicos da 

organização. Para os autores, essa tomada de decisão que envolve os ativos estratégicos é a 

fase mais complexa enfrentada pelos gestores, pois são caracterizadas por incertezas, conflito 

e complexidade. Entretanto, é isso que gera ganhos para a organização. 

A teoria de recursos rompe com a noção da competição baseada na estrutura da 

indústria e considera a vantagem competitiva estabelecida no ambiente de equilíbrio. Nesse 

sentido, as organizações são compreendidas como um conjunto de recursos e distribuídos 

heterogeneamente entre as mesmas. Logo, as organizações que possuem recursos escassos, 

não imitáveis e substituíveis e ainda valiosos alcançam a sustentabilidade da vantagem 

competitiva com o auxílio de estratégias de criação de ativos (VASCONCELLOS; CYRINO, 

2000). 

O modelo de capacidade dinâmica privilegia o processo de acumulação de 

competência e de novas bases de recursos. Nesse caso, processos administrativos de 

coordenação de recursos, de reconfiguração e de aprendizagem são essenciais para estabelecer 



 

 

 

31 

a base de vantagem competitiva (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; VASCONCELOS; 

CYRINO, 2000). 

O foco na dinâmica de processos de acumulação e configuração pressupõe que o 

valor das capacidades dinâmicas para vantagem competitiva está na configuração dos recursos 

criado por elas e não nas capacidades. Desta forma, as capacidades dinâmicas são necessárias, 

porém não são suficientes para a vantagem competitiva (BARNEY, 1991, 1997). 

Segundo Eisenhardt e Martin (2000, p. 40) as “[...] capacidades dinâmicas são as 

rotinas organizacionais e estratégicas pelas quais as firmas alcançam novas configurações de 

recursos à medida que mercados emergem, colidem, se dividem, evoluem e morrem”. Essas 

capacidades dinâmicas podem ser observadas nos processos funcionais da organização e 

possuem valor independentemente do desempenho geral da organização. 

A visão de vantagem competitiva que é estabelecida pela VBR é alterada segundo a 

estrutura de análise das capacidades dinâmicas em função dinâmica de mercado. Nos 

mercados mais dinâmicos a elaboração das capacidades dinâmicas exige a criação de rotinas 

simples e de novos conhecimentos. Já nos mercados mais estáveis, as rotinas passam a ser 

mais complexas e baseadas em conhecimentos que foram desenvolvidos na organização 

(BARNEY, 1991). 

Por meio da teoria de Capacidades Dinâmicas e VBR podem-se analisar as 

competências organizacionais por meio de duas dimensões: a estratégica e a funcional. Ruas 

(2005) destaca que na dimensão estratégica, as competências se encontram correlacionadas 

com a missão, visão e intenção estratégica. O autor também destaca a dimensão intermediária, 

pela qual as competências são analisadas nos macroprocessos vinculadas a funções. 

Para a teoria de recursos a fonte possível de vantagem competitiva é a 

heterogeneidade dos recursos assegurada pela assimetria de informação relacionada ao 

potencial das competências e dos recursos da organização. Essa assimetria é relacionada aos 

mecanismos de substituibilidade imperfeita e imitabilidade, daí a necessidade da estratégia ser 

direcionada à função das competências distintas (VASCONCELOS; CYRINO, 2000; 

EISENHARDT; MARTIN, 2000). 

A teoria das capacidades dinâmicas defende que nem todas as competências são 

importantes para estabelecer vantagem competitiva. Este debate ainda aumenta com a 

argumentação de Javidan (1998), o qual faz diferenciação entre competências funcionais e 

competências organizacionais. O autor faz distinção entre capacidades, recursos, 

competências, e competências-chave; capacidade é a habilidade de mobilizar recursos 

contidos em uma única área da organização. Ainda, para que a capacidade se torne uma 
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competência é necessário extrapolar o espaço fazendo com que haja coordenação e integração 

funcional entre as capacidades.  

Na próxima seção serão apresentados argumentos sobre a sustentabilidade 

organizacional, tratada como forma de realinhamento dos objetivos econômicos, inerente aos 

negócios com os interesses sociais e ambientais. 

2.3 SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL  

A preocupação com o ambiente natural, suas tendências, esgotamento dos recursos e 

aquecimento global tornam-se uma preocupação das indústrias e dos governos, exemplificado 

por meio do Tratado de Bali de 2007 e a COP15 (2009) em Copenhague e COP16 (2010) em 

Cancun. Todos destacam a importância de alcançar o consenso quanto as alterações 

climáticas. Essas ações demonstram que o tema sobre sustentabilidade passaria a ter, com o 

passar do tempo, cada vez mais destaque, uma vez que é fundamental estimular a capacidade 

de manter e melhorar a qualidade do vida humana dentro da possibilidade de suporte dos eco-

sistemas (UCN/UNEP/WWF, 1991). 

Para tanto, a sustentabilidade deve ser analisada como um estado viável, a qual inclui 

princípios mais amplos, que garante equidade na disponibilidade de recursos e não 

compromete a capacidade das gerações futuras para satisfazer suas próprias necessidades 

(BRUNDTLAND, 1987; GLADWIN; KENNELLY; KRAUSE, 1995). 

No âmbito organizacional, a sustentabilidade entra numa nova fase, em que o 

discurso cita não apenas a falta de sustentabilidade, mas aborda a eficiência e a 

sustentabilidade real (BRAUNGART; MCDONOUGH; BOLLINGER, 2007; EHRENFELD; 

HOFFMAN, 2013; GLADWIN; KENNELLY; KRAUSE, 1995). A diferença é que a 

eficiência foca na obtenção de mais recursos com menos impacto, porém continua a ser 

insustentável, por sua vez a sustentabilidade foca na obtenção da mesma qualidade e 

quantidade do produto dentro de um sistema de circuito fechado, sem perda de material, por 

isso se sustenta (BRAUNGART; MCDONOUGH; BOLLINGER, 2007). 

Essa nova forma de sustentabilidade recebeu várias nomenclaturas: a quarta onda, 

sustentabilidade forte, a sustentabilidade 2.0 e a corporação de terceira geração (HART, 2011; 

ROOME, 2011; SHRIVASTAVA, 2011; EHRENFELD; HOFFMAN, 2013). Todas essas 

denominações abordam que as empresas possuem um papel dominante e de grande 

responsabilidade no planeta e que a sustentabilidade só é acessível se cada ato for sustentável 

e restaurador (SHRIVASTAVA, 2011; EHRENFELD; HOFFMAN, 2013), além de incluir 
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uma maior cooperação entre os concorrentes, entre indústrias, para buscar novas maneiras de 

inovação (ROOME, 2011). 

A sustentabilidade não é um processo rápido que permita atinge resultados de hoje 

para amanhã (BRAUNGART, et al., 2007). Assim, as empresas necessitam de uma visão de 

longo prazo, assumindo maior responsabilidade em todo seu processo produtivo 

(EHRENFELD, 2011; HOPWOOD; MELLOR; O’BRIEN, 2005; GLADWIN; KENNELLY; 

KRAUSE, 1995). 

Nesse contexto, pode-se identificar alguns desafios em sustentabilidade na aplicação 

de estratégias positivas, que produzam satisfação no cliente e altere a cultura organizacional, 

de maneira a incorporar um novo desafio ao afastar os modelos tradicionais de negócio 

abordados pelas políticas econômicas e suas práticas, ainda que essas estratégias possuam 

poucas características e resultem em um pequeno diferencial competitivo (EHRENFELD, 

2011; BLOWFIELD, 2013; HOPWOOD; MELLOR; O’BRIEN, 2005). 

Mesmo que a relação de demanda dos produtos e de poder relacionado aos negócios 

sejam um problema a ser enfrentado, as práticas sustentáveis são alocadas como um novo 

paradigma. Nesse sentido, as práticas de negócios usuais já não são mais capazes de produzir 

sem desconsiderar as consequências dessa produção, pois a capacidade de suporte do modelo 

econômico está além da capacidade do ecossistema, tornando-se assim, insustentável 

(EHRENFELD, 2011; MUNCK; BORIM-DE-SOUZA; ZAGUI, 2012). 

As empresas precisam passar por processos de transformação e adaptação a essa 

nova força de mercado, realinhando seus produtos, sistemas e recursos baseada numa estreita 

relação com o ambiente natural. Ainda é necessário dar atenção a esta capacidade de perceber 

os limites e salientar o ambiente natural, a interconexão física entre as organizações e o 

ecossistema e as implicações ecológicas a longo prazo nas estratégias empresariais 

(BLOWFIELD, 2013; HOPWOOD; MELLOR; O’BRIEN, 2005). 

Em outras palavras, a sustentabilidade é o esforço total de uma empresa destinado 

para a redução dos impactos sobre os ecosistemas. O êxito da gestão da sustentabilidade 

empresarial, nesse caso, envolve também a coordenação de design de produto, fabricação, 

fornecimento, distribuição e eliminação no ciclo de vida do produto (HONG et al., 2009). 

As ações organizacionais ligadas ao desenvolvimento sustentável promovem a gestão 

responsável para o desenvolvimento socioeconômico de menor impacto ambiental possível, 

permitindo a sobrevivência das gerações contemporâneas e futuras, por meio do 

comportamento consciente dos diferentes indivíduos atuantes em contextos sociais e 
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organizacionais (MONTIBELLER, 2007; MUNCK; BORIM-DE-SOUZA, 2009b; NOSSO 

FUTURO COMUM, 1991). 

Ainda, o entendimento de desenvolvimento integra os aspectos e objetivos 

econômicos e sociais da humanidade por uma visão de longo prazo ao considerar questões 

ambientais em seus pressupostos (MUNCK; BORIM-DE-SOUZA; ZAGUI, 2012; 

STEFANO; TEIXEIRA, 2014; ZIONI, 2005). 

O desenvolvimento econômico apresenta-se como um resultado dessa relação, ao 

absorver recursos naturais e transformá-los, resultando em um produto final de grandeza 

econômica e a adoção de práticas sustentáveis a essas atividades empresariais levam a 

consequências positivas, que vão além do posicionamento mercadológico ou do retorno 

financeiro, por serem consideradas estratégias que proporcionem vantagem competitiva ao 

demonstrar preocupação em oferecer melhores condições de sustentabilidade a todos os 

stakeholders com os quais tem relação direta ou indireta (DYLLICK; HOCKERTS, 2002; 

MCDONOUGH; BRAUNGART, 2002; JAMALI, 2006; MUNCK; BORIN-DE-SOUZA, 

2009a). 

Corroborando com este argumento, Munck, Borim-de-Souza e Zagui (2012); 

Guimarães (2013) retratam a necessidade de interação harmônica entre o homem e o meio que 

o ampara, considerando as consequências dos acontecimentos sociais, históricos e do 

desenvolvimento econômico e que, como resultado desta interação dá-se a construção de um 

novo significado para a vida social, na qual vertentes sociais e naturais estabelecem diálogo 

para construção do conhecimento científico. 

Neste contexto, os estudos de sustentabilidade organizacional, se apresentam como 

uma estratégia pertinente ao tratar a minimização dos impactos ambientais e sociais aliados à 

possibilidade de desenvolvimento organizacional com orientação à sustentabilidade desses 

negócios (GUIMARAES, 2013). Ainda ao desenvolver as competências individuais sob a 

ótica do saber agir, assumir responsabilidade e possuir iniciativa (LE BOTERF, 2003; 

ZARIFIAN, 2003; DUTRA, 2001, 2008; FLEURY; FLEURY, 2004). 

Para Elkington (2012) a sustentabilidade organizacional está fundamentada no Triple 

Botton Line, os pilares econômico, ambiental e social apresentados no Quadro 4. Ainda de 

acordo com Elkington (2012) p.107, “[...] guiar as empresas na direção da sustentabilidade 

exigirá mudanças drásticas no desempenho da linha dos três pilares”. 
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Quadro 4 – Caracterização do Triple Botton Line 

Pilar Características 

 

Social 

Representado por meio do capital social, considerando aqui o capital humano na sua 

concepção de saúde, habilidade e educação, abrangendo as medidas de saúde da sociedade 

e do potencial de criação de riqueza. Tratar o capital social como uma medida da 

capacidade das pessoas trabalharem juntas, em grupos ou organizações para um objetivo 

em comum é um requisito necessário à sustentabilidade, da mesma forma que o grau de 

confiança entre uma empresa ou indústria e seus stakeholders, apresentam-se como fator-

chave na determinação desta característica, em longo prazo. 

 

Ambiental 

Caracterizado pelo capital natural, configurado como crítico: essencial para manutenção da 

vida e do ecossistema; Renovável: realocação dos ecossistemas sensíveis ou substituição 

por meio de evoluções tecnológicas. Representa de forma sustentável a relação entre as 

operações empresariais e o capital natural, considerando as pressões e o nível de estresse 

envolvido, estruturado por meio da capacidade de suporte dos diversos ecossistemas em 

relação aos comportamentos dos atores econômicos. 

 

Econômico 

Representado exclusivamente pelo lucro gerado pela organização, e que aos olhos da 

sustentabilidade, este resultado é orientado às ações economicamente sustentáveis, aos 

custos e taxa de inovação competitiva, a demanda por produtos e serviços sustentáveis com 

os capitais, humano e intelectual comprometidos com a organização e margens de lucro 

sustentáveis. 

Fonte: Adaptado de Elkington (2012, p. 111-130) 

 

De acordo com Elkington (2012), a sustentabilidade organizacional deve ser uma 

preocupação de todas as organizações, independente do tamanho ou estrutura e ainda devem 

analisar e avaliar os três pilares de forma integrada. Dyllick e Hockerts (2002) menciona 

ainda a interrelação dos pilares para que a sustentabilidade possa ocorrer; Munck, Galleli e 

Borim-de-Souza (2013) argumentam que qualquer ação que trate somente um dos pilares, não 

pode ser considerada sustentável. Já Azapagic (2003), Dyllick e Hockerts (2002), O’Connor; 

Jamali, (2006), tratam de forma separada cada pilar e suas características, conforme 

sintetizado no Quadro 5. 
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Quadro 5 – Pilares da Sustentabilidade 

Pilares Características Autores 

 

S
o

ci
al

 d
a 

su
st

en
ta

b
il

id
ad

e 

Neste pilar é possível observar se a empresa contempla todos impactos sociais 

gerados com suas atividades produtivas; considera as expectativas dos grupos 

sociais que são influenciados por suas atividades; contribui para melhorar as 

condições de saúde e bem estar dos seus funcionários e familiares; considera a 

importância da sobrevivência de varias culturas; auxilia comunidades na 

perpetuação de seus valores culturais; não se envolveu em escândalos públicos; 

oferece boas condições de trabalho aos seus colaboradores; assegura o exercício 

de direitos humanos nas funções desempenhadas na organização, bem como de 

oportunidades iguais aos níveis das funções, programa de treinamento e de 

disseminação e desenvolvimento de competências. A
za

p
ag

ic
 (

2
0

0
3

),
 D

y
ll

ic
k
 

e 
H

o
ck

er
ts

 (
2

0
0

2
),

 J
am

al
i 

(2
0

0
6

),
 O

’C
o

n
n

o
r 

(2
0
0

6
) 

A
m

b
ie

n
ta

l 
d

a 

su
st

en
ta

b
il

id
ad

e Com este pilar é possível avaliar se a empresa prioriza as análises preventivas 

em relação aos possíveis impactos a serem gerados através das suas rotinas 

produtivas. Avalia se respeita todas as regulamentações governamentais 

ambientais e possui iniciativas de reciclagem e utilização eficiente dos recursos 

energéticos. Realiza estudos de impacto ambiental dos produtos e processos. 

Possui taxas de emissão suportáveis pelos serviços ecossistêmicos. Uso de 

recursos naturais na cadeia produtiva, bem como uso de energia. A
za

p
ag

ic
 

(2
0

0
3

),
 D

y
ll

ic
k

 e
 

H
o

ck
er

ts
 (

2
0
0

2
),

 

O
’C

o
n

n
o

r 

(2
0

0
6

).
 

E
co

n
ô

m
ic

o
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a 

su
st

en
ta

b
il

id
ad

e 

Etapa em que ocorre a avaliação de viabilidade financeira do projeto, 

considerando o poder de competitividade no setor que atua. Na relação entre 

sustentabilidade e economia, fica determinado que o planejamento estratégico 

da organização contempla e também considera algumas questões a longo prazo. 

Neste pilar também é possível disponibilizar a empresa a capacidade de usufruir 

da redução de custos operacionais por meio da utilização de recursos gerenciais 

sistêmicos, como forma de competência no gerenciamento de seus capitais 

financeiros. A
za

p
ag

ic
 

(2
0
0

3
),

 

D
y

ll
ic

k
 

e 
H

o
ck

er
ts

 

(2
0

0
2

),
 

O
’C

o
n

n
o

r 

(2
0

0
6

).
 

Fonte: Adaptado de Azapagic (2003), Dyllick e Hockerts (2002), O’Connor (2006), Jamali (2006) 

 

De acordo com Lorenzetti, Cruz e Ricioli (2008), a sustentabilidade econômica está 

relacionada ao impacto das organizações nas condições econômicas das partes interessadas, 

mas no sistema econômico, em todos os níveis, e assim representa a geração de riqueza para a 

sociedade, por meio de fornecimento de bens e serviços. Conforme Azapagic (2003), a 

sustentabilidade econômica de uma organização é a peça central do desenvolvimento 

sustentável, uma vez que o lucro provê empregos, e estes proporciona à comunidade 

condições de melhorar as condições de vida. Dyllick e Hockerts (2002) apontam que a 

sustentabilidade econômica da organização indica se ela possui ou não a capacidade de 

realizar suas atividades de forma responsável e lucrativa.  

A sustentabilidade ambiental destina-se à conservação e manejo dos recursos 

naturais. Nesse sentido, é necessário que a organização busque a minimização dos impactos 

positivos e negativos, sob a perspectiva de visualizar os impactos de suas operações e 

produtos sobre os sistemas naturais, nos processos de entradas e saídas (KRAJNC; GLAVIC, 

2005). Essa responsabilidade sobre o ambiente natural vai além do cumprimento da lei, 

iniciativas de reciclagem e uso eficiente de recursos energéticos, pois visa uma abordagem 

compreensiva sobre as operações organizacionais (JAMALI, 2006).  
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Conforme Lorenzetti, Cruz e Ricioli (2008), a sustentabilidade social está ligada ao 

alcance da igualdade e a participação de todos os grupos sociais na manutenção e construção 

do equilíbrio do sistema, bem como o compartilhamento dos direitos e responsabilidades. Nas 

organizações, essa dimensão social refere-se ao impacto no sistema social onde atuam, ou 

seja, o desempenho social se dá a partir da análise sobre as partes interessadas em nível local, 

nacional e global. Os autores Krajnc e Glavic (2005) destacam que a sustentabilidade social 

refere-se às atitudes organizacionais relacionadas aos próprios colaboradores, contratados, 

fornecedores e consumidores, bem como os impactos observados na sociedade em geral.  

Para Callado (2010) a sustentabilidade organizacional possui três sustentabilidades: 

social, ambiental e econômica e estas devem confluir de maneira articulada visando o alcance 

do desenvolvimento sustentável. Ainda, esse relacionamento articulado pode ser visto como a 

fusão das variáveis consecutivas: a questão social, a qual aliada a preocupação ambiental 

desenvolve ações socioeconômicas suportadas pela natureza, sociedade e sistema econômico;  

a premissa ambiental, a qual agrega ao pilar econômico os investimentos destinados a 

promover o crescimento da sociedade com ações viáveis à natureza e à economia; e, o sistema 

econômico unido ao social propondo análises de investimento e operacionalizações 

econômicas que são feitas em par de igualdade com suas prováveis consequências para a 

sociedade. Assim, quando o social e o econômico atingem o mesmo nível de relevância 

analítica, também ocorre a conquista da legitimação dos lucros organizacionais que são 

orientadas por premissas de sustentabilidade (ELKINGTON, 1999a; SAVITZ; WEBER, 

2007; MUNCK; BORIM-DE-SOUZA, 2008; CALLADO; 2010). 

Entretanto, os três pilares são derivadas da sustentabilidade organizacional 

(econômica, ambiental e social) necessitam ser desenvolvidas de forma equilibrada e 

otimizada. Nessa perspectiva, é concedida à organização a vantagem de atuar em 

conformidade com os preceitos da ecoeficiência, justiça socioambiental e inserção social com 

conceitos palpáveis, passíveis de mensuração e ligados nova realidade organizacional 

(MUNCK; BORIM-DE-SOUZA; ZAGUI, 2012). 

Ao tratar de nova realidade organizacional, Jermier e Forbes (2011), trazem o 

conceito do novo ambiente corporativo (NCE) embasados no crescimento econômico e na 

racionalidade ecológica, os quais são guias de gestão para qualquer empresa que tenha como 

princípio o controle pró-ativo de impactos ambientais, respeitando as leis ambientais e a 

conformidade regulatória. 

Jermier e Forbes (2011, p. 640) com o (NCE) traz a discussão de que as corporações 

são responsáveis pela formação e debate sobre a proteção ambiental. Sua atuação voluntária 
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em práticas de gestão ambiental está relacionada ao amplo debate público e uma série de 

processos normativos e políticos na sociedade. O autor afirma que “[...] o desenvolvimento e 

uma apreciação mais completa do conteúdo político e do significado do NCE é de fato um dos 

principais desafios contemporâneos no campo.” Nessa perspectiva, a empresa possui a 

oportunidade de moldar e influenciar as suas questões sociais e ambientais e as de outras 

instituições.  

Tratando da sustentabilidade no ambiente organizacional, também se faz necessário 

abordar a temática junto às instituições financeiras, como forma de observar as ações e 

reações sob aspecto estratégico desse setor em específico, assim a próxima abordagem 

pretende elencar o assunto. 

2.3.1 SUSTENTABILIDADE EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

Após a definição de sustentabilidade, nas dimensões, social, ambiental e econômica 

abordados por Elkington e dos estudos que tratam a sustentabilidade organizacional, surge 

então interesse em melhor entender como as instituições financeiras e setor trata a questão. 

Ao abordar o contexto da sustentabilidade para o setor financeiro é importante 

mensurar inicialmente quais os impactos gerado nos ambientes de atuação, tanto econômico, 

quanto ambiental e social. Ainda que as atividades de financiamento tenham impacto indireto 

sob o meio ambiente e comunidade, ele deve ser considerado haja vista que seu papel de 

agente de estímulo ao desenvolvimento sustentável reconhecido mundialmente (LINS; 

WAJNBERG, 2007). 

Segundo Weber (2014) a relação entre o sistema financeiro e o desenvolvimento 

sustentável é caracterizada por quatro fatores: em primeiro lugar o setor exerce impactos 

ambientais e de sustentabilidade dos projetos financiados, o que ocorre, por exemplo, na 

avaliação de riscos de credores. Ainda que exerça influência significativa, o fato de avaliá-los 

e reportá-los não são uma prioridade elevada no setor financeiro (THIEN, 2013). 

Em segundo momento o setor financeiro deve responder aos riscos e oportunidades 

relacionados à sustentabilidade e demais regulamentos relacionados que surgem. Em terceiro 

lugar, a pressão das partes interessadas influencia o risco de reputação das instituições 

financeiras e pode ter um impacto sobre o desempenho financeiro. 

Em quarto lugar, o setor financeiro, desempenha um papel reativo e passivo frente ao 

desenvolvimento sustentável e deve centralizar suas ações sobre o seu negócio, agindo de 

forma próativa para a geração de impacto positivo para a sustentabilidade, ou seja, deve 

centralizar seus esforços sobre os riscos das mudanças climáticas sobre a sua carteira 



 

 

 

39 

financeira em vez de criar carteiras de investimento que enfrentar a mudança climática 

(WIEK; WEBER, 2014). 

Os problemas de ordem ambiental e social estão se tornando tão importante para as 

instituições financeiras que os clientes e outras partes interessadas, já se preocupam com as 

avaliações de riscos não-financeiros dessas instituições, algo nunca visto antes. Este 

desenvolvimento tem ocorrido mais em instituições financeiras, especialmente nos bancos, 

juntando-se na unidade de desenvolvimento sustentável, adoção de processos, tais como 

relatórios de sustentabilidade, e em conformidade com as normas e códigos de boas práticas, 

tais como os Princípios do Equador (WEBER; ACHETA, 2014). 

A crescente adoção de práticas de sustentabilidade nos bancos deve estar conectadas 

as ações estratégico das instituições financeiras que desempenham na economia de uma 

nação, bem como na sua capacidade de promover o ambiente sustentável por meio de suas 

próprias atividades, ao invés de estar focado em produtos de nicho e atividades ambientais 

internos reduzindo impactos diretos (WEBER, 2014). 

Este papel intermediário é tanto quantitativa quanto qualitativa, em que os bancos 

devem estar equipados para pesar os riscos e anexar um preço a estes riscos, o que permite 

que os bancos utilizem tais diferenciação de preços para adotar a sustentabilidade. Isso 

destaca a capacidade dos bancos para melhorar a promover a integração de valores social e 

ambientais no ambiente de negócios contemporâneo e consequentemente, possam apoiar a 

transição para uma economia mais verde (WEBER; ACHETA, 2014). 

Com a crise financeira, o ambiente global demonstrou o impacto significativo que o 

setor financeiro tem sobre a economia e a sociedade, e que um número crescente de produtos 

financeiros não serve a economia real. Após esse entendimento, poderia se esperar que as 

partes interessadas pudessem exercer pressão sobre o setor financeiro para apoiar as 

sociedades e as empresas sustentáveis (DORE, 2008). 

A razão torna-se clara, pois indivíduos e organizações necessitam de financiamento 

para desenvolver seus negócio e alcançar seus objetivos, o que transfere significativa 

responsabilidade sobre os bancos, que podem exercer influência sobre a disciplina corporativa 

por meio de políticas financeiras e diretrizes orientadas a sustentabilidade (CHANG; PENG; 

WANG, 2008). 

No entanto, de acordo com a literatura, a pressão das partes interessadas não é forte o 

suficiente para gerar impacto significativo sobre o setor financeiro, ainda que os reguladores 

financeiros hesitem em integrar a sustentabilidade nos seus regulamentos financeiros. 
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Os bancos não têm demonstrado um grande interesse em estratégias pró-ativas em 

relação ao meio ambiente e a sustentabilidade, pois se consideram parte de uma estrutura 

ecológica de baixo impacto, o que pode ser evidenciada em matéria de emissões de gases e 

poluição, quando comparado com os outros setores, como petróleo e gás e energia (WEBER, 

2014). 

Em locais onde não exista pressão social ou política em relação a questões 

ambientais e sociais, a maioria dos bancos não se sentem obrigados a ir além dos requisitos 

legais, ao alegar que a regulamentação deve acontecer na fonte dos geradores de impactos 

ambientais e sociais. Em alguns casos, no entanto, os bancos têm adotado princípios 

voluntários e códigos de conduta, o que ocorre com os Princípios do Equador no gerenciar 

financiamento de projetos ambientais e sociais que envolvam riscos em seus negócios 

(WEBER; ACHETA, 2014). 

Importante destacar, no entanto, que os principais indicadores de desempenho dos 

bancos, não são tradicionalmente projetados para monitorar as questões ambientais e 

relacionados com produtos e serviços financeiros, mas sim o desempenho econômico e os 

riscos financeiros sem se preocupar com o custo para o meio ambiente. 

Como observado por Kern (2014), o Quadro regulamentar que rege o sistema 

bancário de hoje não está sendo usado para sua capacidade total; com algumas notáveis 

exceções, os riscos ambientais sistêmicas parecem permanecer no ponto cego coletivo de 

supervisores bancários. Do qual o autor recomenda uma integração de critérios ambientais e 

de sustentabilidade em regulamentos bancários. 

Talvez devido à falta de respectivos regulamentos e apesar de uma possível 

exposição a risco, as instituições financeiras sejam lentas para analisar o desempenho 

ambiental de seus clientes com base no raciocínio de que tal exame implicaria interferência 

com as atividades de um cliente, o que nos últimos anos, apresenta-se uma inversão desta 

tendência (WEBER, 2012). 

A última crise financeira ocorrida no período de 2008 a 2011 revelou a importância 

da sustentabilidade para o setor financeiro, haja vista, que a crise tinha forte ligação aos 

bancos, detentores de procedimentos obscuros e falta de disciplina sobre os empréstimos e 

investimentos, não integrando os problemas sociais, por meio de procedimentos de 

endividamento dos proprietários junto a produtos de valores mobiliários lastreados em ativos. 

Isso, juntamente com bancos que investem em indústrias ligadas à mudança climática e 

degradação ambiental, objeto de críticas, especialmente de grupos ambientalistas, além de 

outras partes interessadas. Essas forças combinadas culminaram no reforço da regulamentação 
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dos serviços bancários e do setor financeiro por atores estatais e internacionais, com ênfase na 

recuperação da confiança por parte dos bancos (STEPHENS; SKINNER, 2013). 

Portanto, Stampe (2014), trata como um desafio, o processo de assegurar a 

estabilidade financeira global e o desenvolvimento econômico no longo prazo. Ainda 

argumenta que o setor bancário precisa mudar de forma significativa as suas atitudes e ações 

para promover práticas empresariais mais responsáveis e sustentáveis. Este sentimento de um 

setor financeiro sustentável recentemente ecoou no Fórum Econômico Mundial de 2015 e 

através do inquérito UNEP para um setor financeiro sustentável (ZADEK; ROBINS, 2015).  

Embora sublinhando que o setor bancário tem a responsabilidade de entregar fortes 

retornos de investimento a seus acionistas, ainda deve garantir que a forma como faz negócios 

exerça ação positiva para com o meio ambiente e para as comunidades onde exerça atuação 

(OYEGUNLE; WEBER, 2015). 

 Incorporar aos interesses do setor financeiro os conceitos sustentáveis, para a 

promoção da sustentabilidade no sistema financeiro torna-se então um desafio a ser 

alcançado. 

De acordo com Stampe (2014) os desafios ambientais, sociais e de governança tem 

profundas implicações nas empresas, na economia, com reflexo em toda a sociedade, ao 

representar tanto riscos quanto oportunidades, as quais devem ser abordadas, promovendo o 

crescimento econômico, a estabilidade ambiental e social, objetos de longo prazo. Estes têm 

particular relevância para os bancos em relação ao seu papel de intermediários financeiros e 

como agentes de financiamento de capitais. 

Consequentemente, ao integrar as estratégias de sustentabilidade no setor financeiro 

as consequências vão além do gerenciamento de riscos e oportunidades no fornecimento de 

capital financeiro, pois ao considerar a visão de dentro para fora, o impacto positivo em outros 

setores também poderão ser observados, na amplitude de atuação da organização, nos limites 

dos seus stakeholders (OYEGUNLE; WEBER, 2015). 

Considerando os resultados de estratégias sustentáveis, Lins e Wajnberg (2007) 

trazem o conceito de sustentabilidade aplicada aos resultados dos negócios como o alicerce de 

uma visão em que o desempenho socioambiental caminha paralelamente ao desempenho 

econômico, assim uma melhor atuação socioambiental pode gerar ou não de resultados 

financeiros, independente do prazo pretendido, no entanto, para ser considerado sustentável 

não pode violar um dos tripés da TBL, proposto por Elkington, assim um resultado 

socioambiental positivo, mas com perdas financeiras de forma conclusiva, não pode ser 

considerado uma ação sustentável.  
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Ao tratar de estratégias para sustentabilidade, Oyegunle e Weber, (2015) centralizam 

a atenção na política e no pensamento de urgência para uma reforma regulatória que possa 

então ser propulsora de novas formas de pensamento tanto institucional quanto política e 

ainda que possam dar suporte a questão sustentável, de forma mais comprometida com a sua 

ideologia. 

Países e seus bancos centrais podem fazer esta reforma regulatória, como relatado 

por Zadek e Robins (2015) que já existe um número crescente de reguladores de 

desenvolvimento envolvendo alguns países, os quais criaram sistema dinâmico de controle, 

com suas próprias diretrizes e exigências no campo da sustentabilidade e garantindo as 

funções de core banking, tais como a aprovação de crédito, alinhados com as obrigações 

sociais e prioridades ambientais, de modo que os riscos financeiros e as externalidades 

ambientais negativas sejam reduzidas.  

A integração das questões de sustentabilidade na regulamentação financeira já está 

acontecendo nos países emergentes, o que não ocorre em países industrializados, ainda que as 

origens e os efeitos da crise financeira sejam mais fortemente atrelados a esses países.  

Os mercados emergentes estão assumindo a liderança na regulação das práticas 

bancárias sustentáveis, concentrando-se sobre o impacto do setor financeiro no 

desenvolvimento sustentável. Nos países industrializados ocidentais, como os da União 

Européia, o termo "setor financeiro sustentável" ainda é usado para descrever a 

sustentabilidade financeira, ou a saúde financeira (OYEGUNLE; WEBER, 2015). 

 As economias emergentes assumiram a liderança no desenvolvimento deste 

processo ao momento que o estabelecimento de práticas ambientais e de desenvolvimento 

sustentável foi internalizado, começou ao poucos, como esforços voluntários entre os bancos 

individuais, e eventualmente com combinação de dois ou mais bancos, para formar padrões, 

códigos ou estratégias de desenvolvimento para os processos internos para ajudar a introduzir, 

fortalecer e integrar as questões de sustentabilidade e processos dentro de suas funções e 

atividades empresariais, como ocorre nos Princípios do Equador (OYEGUNLE; WEBER, 

2015). 

De acordo com Weber (2014) o Tratado de Princípios do Equador é referência para o 

setor financeiro ao promover um padrão de desempenho referente a práticas de gestão e os 

princípios da sustentabilidade, estabelecidos pela International Finance Corporation (IFC) 

nos critérios estabelecidos para o meio ambiente, saúde e segurança. Tratado marcado por 

algumas características: Trata dos riscos para o meio ambiente e sociedade, em particular as 

comunidades em que os projetos são executados. Esses impactos indiretos do setor financeiro 
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são muitas vezes geridos de forma reativa, relacionado aos riscos financeiros para quem 

financia ou patrocina o projeto, em vez de se concentrar sobre os impactos ambientais e 

sociais externos e que realmente são importantes (WIEK; WEBER, 2014). 

Em segundo momento, o impacto do desempenho financeiro dos projetos ligados a 

sustentabilidade devem ser administrados para as relações de trabalho não se tornem 

obsoletas, com impacto negativo sobre as comunidades locais, causando greves e bloqueio de 

projetos.  

Em terceiro lugar, e muitas vezes nomeado como o mais importante são riscos de 

reputação sobre as instituições financeiras associadas ao financiamento de projetos de 

finalidade questionável e amplamente discutidas na agenda de discussão em fóruns do 

Princípio do Equador com participação de ONGs e demais partes interessadas 

(HARDENBROOK, 2007). 

Zadek e Chenghui (2014), no entanto, sugerem que os fatores que influenciam são 

mais do que apenas uma propensão para respeitar as políticas. Argumentam que, na ausência 

de normas ambientais claras para diferentes indústrias, o setor financeiro pode desempenhar 

um papel central no apoio a um desempenho de alta sustentabilidade e em penalizar o baixo 

desempenho dos seus clientes. A abordagem regulatória financeira é útil para o 

estabelecimento de práticas bancárias sustentáveis em mercados emergentes, não só porque 

cria condições de concorrência equitativas para todos os jogadores, mas também ajuda a 

colaboração e desenvolvimento de capacidades; a falta de ambos tem sido um fator de 

impedimento nestes países para permitir que os bancos adotem sistemas de gerenciamento 

ambientais e sociais de forma eficaz, considerando ainda os riscos e as oportunidades. 

Após 10 anos de experiência de resultados e experiências, o Princípio do Equador 

(PE) foi alterado, permitindo o compartilhamento das informações, dos conhecimentos 

obtidos, evoluindo em relação às questões contemporâneas, as preocupações atuais e os 

envolvidos no processo. De acordo com Weber e Acheta (2014), iniciaram por mudanças 

estratégicas, ligadas a integração de evidências de mudanças climáticas e as emissões de gases 

de efeito estufa no âmbito do PE e relatórios; seguido por estudos das modificações de 

políticas e diretrizes como base para os PEs do IFC; e por final das mudanças direcionadas a 

coerência dos princípios e apoio à implementação dos PEs, especificamente, a partilha de 

informação, designação do país e esclarecimentos língua. 

Uma das consequências destas mudanças foi a geração de relatórios de PE para 

comunicação dos resultados, utilizando-se deste mecanismos de auto-regulação e de suas 

diretrizes. A geração de relatórios, para Schwartz e Carroll (2008) é um dos principais 
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motores de relatórios de sustentabilidade das empresas. Pois além de declarar seus resultados, 

as empresas são responsáveis perante os seus stakeholders, (governo, funcionários, 

acionistas), também citado por Lins e Wajnberg (2007) empresa sustentável é justamente 

aquela que reconhece e valoriza a sua interdependência não só com agentes internos, como os 

seus colaboradores, mas também com atores externos à empresa, como fornecedores e 

clientes tornando-se uma maneira de expressar seu cumprimento. Somente com práticas, 

políticas e operações adequadas, com resultados (consequências das suas ações) transparentes, 

é que a prestação de contas pode ser alcançada.  

No Brasil, o protocolo verde Brasil foi desenvolvido para bancos públicos. É um 

conjunto de diretrizes voluntárias desenvolvidas pela Federação Brasileira de Bancos 

(FEBRABAN), em aliança com o Ministério do Meio Ambiente e dos bancos públicos do 

país. O Protocolo Verde foi lançado em 2008, quando foi publicada orientações para os 

bancos públicos, enquanto os bancos privados assinaram o protocolo em 2009 (FEBRABAN, 

2015). 

 Entre outros objetivos, o protocolo tem como princípio de melhorar a cooperação 

entre as instituições financeiras sobre o desenvolvimento sustentável no Brasil. 

Compromissos assumidos no âmbito do protocolo, os quais incluem a oferta de linhas de 

crédito e programas financeiros: para promover a qualidade a de vida da população e o uso 

sustentável do meio ambiente; considerar os impactos e custos ambientais na gestão de ativos 

e projetos; para promover o consumo consciente dos recursos naturais e materiais derivados 

de processos internos; para informar, sensibilizar e engajar continuamente associados 

interessadas nas políticas e práticas sustentáveis; e signatários do protocolo.  

Ainda em 2014, o Banco Central do Brasil (BCB) emitiu uma resolução sobre a E & 

S de gestão de risco para os bancos. Isso complementa várias circulares e regulamentos em 

matéria sustentável que foram publicados antes de então, especialmente entre 2008 e 2011. A 

resolução aborda questões-chave de E & S, como a resolução Amazônia, resolução de cana-

de-açúcar, a resolução de trabalho escravo e ICAAP com o objetivo de tornar o setor 

financeiro mais sustentável (PIMENTEL, 2012). 

A resolução, conhecida como Resolução nº 4.327, decreta instituições financeiras 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central para elaborar e executar uma política de 

responsabilidade Socioambiental. O objetivo é estabelecer uma visão integrada das questões 

econômicas, sociais e ambientais, os princípios da sustentabilidade embasados TBL de 

Elkington, em instituições financeiras e estabelecer uma política ambiental e social para 

apoiar um desenvolvimento sustentável no Brasil. Incluem sistemas, rotinas e procedimentos 
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para classificação, avaliação, acompanhamento, mitigar e controlar o risco socioambiental de 

atividades e operações dos bancos. No âmbito desta política, as instituições financeiras 

também terão que realizar uma avaliação preliminar dos potenciais impactos sócio-ambientais 

de novos tipos de produtos e serviços (STAMPE, 2014). 

Após abordar a sustentabilidade em instituições financeiras, iniciando com estudos 

internacionais e finalizando no Brasil, pretende-se avançar o Quadro teórico, identificando a 

interligação da sustentabilidade com as competências necessárias, tema apresentado na 

próxima seção. 

2.4 COMPETÊNCIAS PARA SUSTENTABILIDADE 

O estudo das competências voltadas para a sustentabilidade é um tema emergente 

com grande potencial de pesquisas (MUNCK; BORIM-DE-SOUZA; ZAGUI, 2012; 

BRUNSTEIN; RODRIGUES, 2014). A área ganhou maior evidência ao longo dos últimos 

anos, presente em periódicos acadêmicos e seções de revistas, conferências e simpósios, 

projetos de pesquisa (CLARK; DICKSON, 2003; ROWE 2007; KAJIKAWA, 2008). Nesta 

seção pretende-se discutir o tema competências individuais e organizacionais orientadas  à 

sustentabilidade. De forma sintética, apresenta-se no Quadro 6  uma descrição dos autores de 

maior expressividade sobre a temática proposta. 

Quadro 6 – Autores que discutem as competências para sustentabilidade 

Temática Pesquisadores Nacionais Pesquisadores Internacionais 

Competências para 

sustentabilidade 

Munck; Borim-De-Souza; 

Zagui, (2012); Carvalho, 2012; 

Munck, (2014); Stefano; 

Alberton (2015). 

Dyllick; Hockerts (2002); 

Elkington (1999); 

McDonough; Braungart (2002) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os autores descritos no Quadro 6 abordam as competências para sustentablidade,  

com amplitude individual e organizacional, os quais apresentaram estudos atuais que 

corroboram com seus conhecimentos  neste estudo.  

No contexto organizacional, Elkington (2012) trata os gestores como responsáveis 

por conduzir os interesses das organizações nas práticas e ações dos funcionários, mas quanto 

às competências dos gestores para o desenvolvimento de iniciativas rumo a sustentabilidade, 

ainda carece de mais estudos. 

As competências, quando voltadas à sustentabilidade, devem agregar valor à 

organização, ao indivíduo, à sociedade e ao meio ambiente (CARVALHO; STEFANO; 
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MUNCK, 2015). Nesta perspectiva, compreende ainda o resgate da importância do indivíduo 

e de sua autonomia no trabalho, bem como da rede de relacionamentos, influenciados pelo 

contexto organizacional (MUNCK; BORIM-DE-SOUZA; ZAGUI, 2012). 

Estudos recentes apresentam programas de sustentabilidade junto ao meio 

acadêmico, nos quais são trabalhadas as competências chave como referência fundamental 

para o desenvolvimento do conhecimento e habilidade perfil de indivíduos, como futuros 

“solucionadores de problemas” “agentes de mudança” e “gestores de transição” (ROWE 

2007; LOORBACH; ROTMANS 2006). 

Definindo competências para de sustentabilidade, estas são compostas por um 

complexo de conhecimentos, habilidades e atitudes que permitem o desempenho da tarefa 

bem sucedida e resolução de problemas em relação aos problemas do mundo real de 

sustentabilidade, desafios e oportunidades (DALE; NEWMAN, 2005; ROWE, 2007; WIEK; 

WITHYCOMBE; REDMAN, 2011). 

Como os problemas de sustentabilidade e seus desafios, apresentam características 

bem particulares, necessitam de um conjunto específico de competências-chave interligadas e 

interdependentes, os quais envolvem esforços para sustentabilidade, distinguindo-os dos de 

outras profissões e programas acadêmicos, com dever de capacitar os indivíduos para analisar 

e resolver problemas de sustentabilidade, para antecipar e se preparar para desafios futuros de 

sustentabilidade, bem como para criar e aproveitar oportunidades para a sustentabilidade 

(WIEK; WITHYCOMBE; REDMAN, 2011). 

Estas contribuições convergem para uma competência essencial abrangente, ou seja, 

pesquisa de sustentabilidade e competência de resolução de problemas, tal como reconhecido 

no outro literatura sobre ciência da sustentabilidade (KATES et al., 2001; CLARK; 

DICKSON, 2003) e educação para sustentabilidade (JUCKER, 2002; WARBURTON, 2003; 

DALE; NEWMAN, 2005; ROWE, 2007). 

Este nível de competência mais abrangente é conceituado por Haan (2006, p. 22) 

como “[...] ter as habilidades, competências e conhecimentos para promover mudanças no 

comportamento económico, ecológico e social sem tais mudanças sempre ser meramente uma 

reação a problemas pré-existentes.” 

Diferentes formas de resolução de problemas complexos em sustentabilidade têm 

sido propostos como: planejamento integrado (RAVETZ, 2000; BACKCASTING; 

ROBINSON, 2003); ciências implementação (BAMMER, 2005); gestão de transição (KEMP; 

PARTO; GIBSON, 2005; LOORBACH; ROTMANS, 2006); estudo de caso transdisciplinar 

(SCHOLZ et al., 2006; WIEK; WALTER, 2009). 
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A partir dessas abordagens, Wiek, Withycombe e Redman (2011) demonstram por 

meio da Figura 1 a investigação e resolução de problemas integrada para a sustentabilidade, 

que serve como um conceito organizador para as competências-chave, no qual a colaboração 

entre um conjunto de atores urbanos, incluindo cientistas, decisores políticos, gerentes, 

planejadores e os cidadãos são fundamentais para a compreensão da Figura1. 

 

 

Figura 1 - Integrado de pesquisa sobre sustentabilidade e Quadro de resolução de problemas 

Fonte: Wiek, Withycombe e Redman, (2011, p. 205) 

 

A Figura 1 está estruturada em quatro módulos: analisar a gama de problemas atuais; 

a criação e elaboração de visões de sustentabilidade “Problema resolvido”; explorar cenários 

futuros menos desejáveis que podem se tornar realidade sem intervenções para a 

sustentabilidade; desenvolver e testar estratégias para a transição do estado atual para os 

estados sustentáveis sem ser desviado em direção a caminhos indesejáveis “pontos de 

intervenção crítica” (WIEK; WITHYCOMBE; REDMAN,  2011). 

Nesta perspectiva, Wiek, Withycombe, Redman (2011) apresentam as cinco 

competências-chave para sustentabilidade: a competência de sistemas de pensamento; a 

competência de antecipação; a competência normativa; competência estratégica; e 

competência interpessoal.  

A análise das cinco competência-chave traz uma abordagem abrangente para 

pesquisa de sustentabilidade e resolução de problemas que requer a integração das cinco 

competências-chave, como descritas na Figura 2. 
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Figura 2 – As 5 competências-chave para sustentabilidade 

Fonte: Wiek, Withycombe e Redman, (2011, p. 206) 

 

A Figura 2 apresenta as cinco competências-chave em sustentabilidade, já 

mencionadas acima e aqui representadas pelas áreas sombreadas em cinza, tratadas na forma 

como são vinculadas a uma pesquisa em sustentabilidade e resolução de problemas (Figura 1). 

Aqui as setas tracejadas indicam a relevância das competências individuais para um ou mais 

componentes da pesquisa e para o Quadro de resolução de problemas. No exemplo 

apresentado na Figura 2, a competência normativa torna-se relevante para a avaliação da 

sustentabilidade, partindo do Quadro atual para o estado sustentável, ao estar ligada a 

elaboração das visões de sustentabilidade. 

Ainda Wiek, Withycombe e Redman,  (2014) apresentam uma sexta competência, a 

de resolução de problemas integrada, não mencionada nas Figuras 1 e 2. Ela é definida por 

meio dos objetivos de aprendizagem licenciadas, que são competentes na resolução de 

problemas integrada, familiarizados e capaz de aplicar diferentes Quadros de resolução de 

problemas para problemas de sustentabilidade complexas e desenvolver opções de solução 

viáveis. 

A seguir apresenta-se o Quadro 7 com o detalhamento das características das cinco 

competências-chave para sustentabilidade, relatadas também na Figura 2. 
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Quadro 7 - Competências-chave para sustentabilidade 

Competências Características 

 

Competência 

sistema de 

pensamento 

Capacidade coletiva de analisar sistemas complexos por meio de diferentes domínios 

(sociedade, ambiente, economia, etc.) e de forma  transversal, diferentes escalas 

(direcionado do local ao global), considerando os efeitos em cascata, inércia, loops de 

feedback, outros recursos sistêmicos relacionados à sustentabilidade e questões de 

sustentabilidade estruturas de resolução de problemas. 

 

 

Competência 

antecipatória 

Capacidade de pensar de forma sistematica sobre as ligações funcionais entre pesquisa 

de sustentabilidade e de resolução de problemas, assim é a capacidade de analisar 

coletivamente, incluindo a competência criativa e construtiva ao avaliar as informações, 

projetando ações orientadas ao futuro e relacionadas com questões de sustentabilidade e 

resolução de problemas sustentáveis. 

 

 

 

Competência 

Normativa 

Capacidade coletiva de mapear, especificar, aplicar, conciliar e negociar valores de 

sustentabilidade, princípios, objetivos e metas. Permite avaliar coletivamente a 

sustentabilidade dos estados atuais e/ou futuras de sistemas sócio-ecológicos e ainda 

criar visões de sustentabilidade, para estes sistemas. Esta capacidade baseia-se no 

conhecimento adquirido normativo incluindo conceitos de justiça, eqüidade, integridade 

sócio-ecológica e ética (por exemplo, para saber quais as práticas que podem ser 

transformados ou descartadas e quais devem ser mantida para sustentar a viabilidade dos 

sistemas).  

 

 

 

 

Competência 

estratégica 

Capacidade coletiva de projetar e implementar intervenções, transições e estratégias 

transformadoras de governança para a sustentabilidade. Requer uma compreensão 

profunda de conceitos estratégicos como a intencionalidade, a inércia sistêmica, 

dependências de caminho, barreiras, transportadoras, alianças etc.; conhecimento sobre a 

viabilidade, viabilidade, eficácia, eficiência de intervenções sistêmicas, bem como o 

potencial de consequências não intencionais; bem como métodos e metodologias de 

concepção, testes, implementação, avaliação e adaptação das políticas, programas e 

planos de ação, envolvendo diferentes atores da sociedade, facilitando diferentes 

perspectivas. 

 

 

 

Competência 

interpessoal 

Capacidade de motivar, possibilitar e facilitar a investigação colaborativa e participativa 

sustentabilidade e resolução de problemas. Isto inclui conhecimentos avançados em 

comunicação, competência para deliberar e de negociação com colaboradores, liderança, 

pensamento pluralista e trans-cultural e empatia. A capacidade para compreender, 

aceitar, e facilitar a diversidade entre culturas, grupos sociais, comunidades, e os 

indivíduos é reconhecido como um componente-chave desta competência. 

  

Fonte: Traduzido e adaptado de Wiek, Withycombe e Redman, (2011). 

 

O Quadro 7 apresenta a conceituação das cinco competências-chave, suas 

características e a relação de cada competência aos desafios da sustentabilidade. A 

justificativa de sua aplicação será discutida a seguir. 

Se competências são necessárias para o sucesso, o indivíduo deve ser capaz de 

analisar um problema de sustentabilidade a partir de uma perspectiva holística, avaliar um 

problema e seu contexto de forma abrangente no que diz respeito à sustentabilidade 

(competência normativa); construir cenários não-intervenção sobre como o problema pode ser 

tratado no futuro (competência antecipatória); prever os estados futuros sustentáveis, em 

contraste com os cenários de não-intervenção (competência antecipatória e normativa); e criar 
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estratégias de intervenção para evitar cenários indesejáveis,  realizando visões de 

sustentabilidade (competência estratégica) (WIEK; WITHYCOMBE; REDMAN,  2011). 

A utilização da competência sistemas de pensamento é justificada ao conceito de 

sustentabilidade por esta exigir alguns fatores como: sistema abrangente de compreensão, 

adequada ao nível de complexidade dos sistemas acoplados; busca de integridade nos 

sistemas entre os principais domínios, temporais e escalas espaciais; compreensão dos efeitos 

dinâmicos e nocivos em cascata e a transformação das ações individuais e regimes de gestão. 

Os métodos incluem modelação qualitativa e quantitativa; decisão e análise da governação 

institucional; e suas combinações (GIBSON, 2006; WIEK; WITHYCOMBE; REDMAN,  

2011). 

A competencia antecipatória permite que as habilidades sejam adaptados para 

abordar questões-chave da sustentabilidade, incluindo consequências prejudiciais 

involuntárias e equidade intergeracional. O conceito de sustentabilidade com orientação para 

o futuro, assim no longo prazo e com projeções de “sustentar”, leva a considerar questões de 

preocupação com as necessidades das gerações futuras. A antecipação traz a prevenção de 

consequências não intencionais e nocivas ao imperativo de equidade intergeracional, as 

“futuras gerações” (GIBSON, 2006). 

 A interligação com outras competências preventivas é pertinente, em conjunto com 

avaliações da sustentabilidade das trajetórias futuras (GRUNWALD, 2007), para a criação de 

estratégias de transição “backcasting” (SWART; RASKIN; ROBINSON, 2004), bem como 

em conjunto com testes e adaptações continuas nas estratégias de transição, a fim de 

redirecionar trajetórias futuras em direção às visões de um futuro sustentável, denominado de 

“governança antecipatória” (GUSTON, 2008). 

A competência normativa é justificada pois os problemas de sustentabilidade e  as 

oportunidades vão além das perguntas descritivas de como sistemas sociais-ecológicos 

complexos evoluíram.  A sustentabilidade aliada ao conceito normativo, aborda a questão dos 

sistemas como ecológico/social e que deveria ser desenvolvido, para equilibrar ou ainda 

melhorar as atividades sócio-económicas e as capacidades ambientais (SWART; RASKIN; 

ROBINSON, 2004). Esta busca é desafiada por questões críticas de dissidência e relações de 

poder desequilibradas que podem desequilibrar os princípios de sistemas sócio-ecológicos de 

integridade, equidade intra e intergeracional e governabilidade democrática. (GIBSON, 2006) 

A interação com outras competências é importante para a construção de direção e 

orientação sobre a mudança deliberativo. Estratégias de transição para a sustentabilidade são 



 

 

 

51 

baseados em identificar estados indesejáveis e dinâmicos, bem como vislumbrar os estados 

desejáveis (GIBSON, 2006). 

A competência estratégica traz a capacidade de projetar e implementar, de forma 

colaborativa, intervenções e estratégias de governança com a sofisticação necessária para 

enfrentar os desafios da sustentabilidade (WIEK; WITHYCOMBE; REDMAN, 2011). É a 

competência em que, os esforços de sustentabilidade são orientados para a solução de 

problemas,  vinculando o conhecimento à ação, ou ainda, a construção do conhecimento e de 

soluções práticas. A complexidade dos problemas de sustentabilidade exige uma 

correspondente sofisticação das estratégias de transição para a sustentabilidade (WIEK; 

WITHYCOMBE; REDMAN,  2011). 

A competência interpessoal é justificada dado aos desafios da sustentabilidade, os 

quais tem origem ao afetar múltiplos atores com experiências específicas, recursos, 

perspectivas e preferências. Para que ocorra a resolução de problemas de sustentabilidade e 

originando oportunidades é necessário a forte colaboração das partes interessadas, bem como 

as negociações entre políticos, empresários, artistas, agricultores, empresários e líderes 

comunitários, entre outros envolvidos. Assim uma competência fundamental para enfrentar 

estes desafios é a capacidade de compreender, comparar e avaliar criticamente as diferentes 

posições, perspectivas e preferências (WIEK; WITHYCOMBE; REDMAN,  2011). 

 De forma geral, estas habilidades devem abordar as principais questões de 

sustentabilidade e permite a transição para um futuro sustentável, interligando o 

conhecimento a ação. Assim, a competência estratégica promove a tentativa de mudança 

transformadora para efetuar a transição do estado atual do sistema sócio-ecológico 

(identificados através de sistemas de pensamento) em direção a estados e dinâmicas 

sustentáveis (competência normativa), considerando as dependências de caminho existentes 

que podem levar a estados futuros indesejáveis (competência antecipatória) (GIBSON, 2006). 

A complexidade dos problemas de sustentabilidade exige uma sofisticação de 

estratégias de transição, de forma harmônica, direcionada à sustentabilidade (BAMMER 

2005; LOORBACH, 2007; SAREWITZ; KRIEBEL, 2010). 

Ainda, a competência interpessoal está fortemente atrelada a todas as outras 

competências, haja vista que todas as abordagens necessitam de relações colaborativas, com 

propriedade para geração de resultados e alavancar a implementação, construção da 

capacidade conjunta para lidar com complexos desafios  da sustentabilidade. De acordo com 

Wiek, Withycombe e Redman,  (2011) os profissionais de sustentabilidade devem ser 

incentivados a: 
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 a) Manter contato e iniciar parcerias com programas universitários com foco na 

sustentabilidade, a fim de fornecer uma visão prática da sustentabilidade, bem como 

permanecer informado sobre os avanços no campo e do perfil de competências dos 

diplomados, em evolução de sustentabilidade; 

 b) Adotar uma abordagem abrangente e sistêmica da sustentabilidade em sua prática, 

indo além do que está definido em seu perfil de trabalho, a fim de enfrentar os desafios da 

sustentabilidade de forma holística; 

 c) Criar e aderir a organizações existentes para os profissionais de sustentabilidade 

que permitam capacitação contínua e conjunta na resolução de problemas sustentaveis; 

Em tempo, a sexta competência citada acima, se justifica ao permitir integrar de 

forma eficiente a análise de problemas; a avaliação de sustentabilidade; a construção de 

estratégia e sua visão. Ainda descreve a necessidade de atividades para resolução de 

problemas de forma integrada e de como as diferentes competências podem ativar esse 

esforço, para promover a sustentabilidade. Tornando-se dessa forma, uma competência 

complementar ao articular as contribuições individuais das cinco competências anteriores com 

a competência de resolução de problemas (WIEK; WITHYCOMBE; REDMAN, 2014). 

Ao atender aos objetivos da pesquisa, busca-se investigar o tema da sustentabilidade 

junto a insituições financeiras, para identificar se as práticas e estratégias sustentáveis 

propostas pela instituição são realmente entendidas como sustentáveis, percebidas pelos seus 

funcionários, e se as estratégias podem ser consideradas recursos geradores de vantagem 

competitiva ao estabelecer relações estratégicas tanto ao público interno quanto perceptíveis 

ao mercado bancário. 

A seguir apresenta-se o método de pesquisa, um conjunto de regras e procedimentos 

adotados na realização do estudo. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

Neste capítulo serão apresentados os métodos e técnicas utilizados na pesquisa de 

forma a garantir o detalhamento e a confiabilidade ao estudo, o qual foi desenvolvido da 

seguinte forma: a) classificação geral da pesquisa; b) categorias de análise; c) unidade e 

público de análise; d) instrumento de pesquisa e coleta de dados;  teste piloto;  coleta de dados 

quantitativos;  entrevista; e) síntese do método de pesquisa. 

3.1 CLASSIFICAÇÃO GERAL DA PESQUISA  

O estudo enquadra-se como pesquisa descritiva (COOPER; SCHINDLER, 2011), 

com abordagem quantitativa, aplicada ao método de estudo de caso único. Classificado como 

descritivo, permite ao estudo apresentar a relação efetiva das competências com a 

sustentabilidade organizacional, na amostra pesquisada, identificando a relação das variáveis 

da pesquisa no objeto de estudo.  

A pesquisa quantitativa permite uma descrição numérica de tendências, atitudes e 

opiniões apresentadas na população investigada por meio de uma amostra dessa. 

(CRESWELL, 2010) Desta forma, a abordagem permite avaliar a percepção dos funcionários 

e dos gestores quanto as estratégias e competências com foco na sustentabilidade 

organizacional e também mensurar o nível de implementação das competências 

organizacionais e individuais voltadas para sustentabilidade organizacional, junto aos 

funcionários da instituição, com uso de questionário semi-estruturado, adaptado de Stefano e 

Alberton (2015) a partir do modelo de competências de Wiek, Withycombe e Redman, 

(2011).  

Ainda, ao utilizar as entrevistas, há compreensão do contexto em que determinado 

fenômeno se insere por meio do estabelecimento de relação com o sujeito e por esse é 

interpretado. (CRESWELL, 2010) Ainda o mesmo autor trata a modalidade de pesquisa como 

uma forma específica de compreender o mundo, considerando que parte da premissa 

individual para entender o significado grupal, dado a cada dimensão de um problema humano. 

Essa abordagem possibilitou ao estudo investigar a percepções dos quatro gestores, referentes 

a sustentabilidade organizacional e as competências necessárias para a instituição.  

O método utilizado no trabalho é o estudo de caso único. De acordo com Yin (2010), 

o estudo de caso representa uma estratégia diferenciada em que um conjunto de eventos 

contemporâneos são pesquisados e ainda que o investigador tenha pouco ou nenhum controle, 

permitindo inclusive compreender os complexos fenômenos individuais e organizacionais. O 
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estudo de caso único, de acordo com Yin (2010) é justificável se esse constituir de um evento 

raro, ou exclusivo ou servir a um propósito revelador, envolvendo uma unidade de análise 

(holístico) ou unidades múltiplas (incorporado). Ainda para Cooper e Schindler (2011), um 

único estudo de caso bem planejado pode representar um desafio importante para uma teoria e 

simultaneamente ser a fonte de novas hipóteses e constructos. 

Assim, o estudo de caso único é o Banco Alfa, no qual público pesquisado foi os 

funcionários do Banco Alfa no Estado do Paraná. Esta delimitação do estudo foi necessária 

para a disponibilização do instrumento de pesquisa via e-mail, aos funcionários do estado. 

3.2 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Para que a pesquisa atinja os objetivos propostos, é necessário categorizar as 

informações fundamentais, necessárias a conclusão do trabalho. As categorias foram 

utilizadas na coleta de dados, constituídas da seguinte forma: sustentabilidade organizacional, 

subdividida aos fatores econômicos, ambientais e sociais, caracterizadas pelo Triple Botton 

Line, Elkington (1999b); e competências individuais de Wiek, Withycombe e Redman, (2011) 

considerando as 5 cinco competências (competências com foco no pensamento sistêmico, 

competências preventivas, competências normativas, competências estratégicas e 

competências interpessoais) e as competências organizacionais de Fleury e Fleury (2000; 

2004), ambas voltadas a sustentabilidade, para assim analisar sua formalização e reflexões 

individuais e organizacionais.  

Ainda a VBR, permite tratar a abordagem estratégica do estudo por meio do 

desempenho organizacional relacionado aos recursos, às competências para sustentabilidade e 

a vantagem competitiva. As Categorias de análise estão representadas no Quadro 8: 
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Quadro 8 - Categorias teóricas de análise utilizado para desenvolvimento dos instrumentos 

de coleta de dados 

Categorias 

teóricas de Análise 
Autor (es) Objetivos de Pesquisa 

Visão Baseada em 

Recursos (VBR)  

Wernerfelt (1984);  

Barney (1986; 1991); 

Barney; Clark (1997). 

Permite o estudo sobre o desempenho organizacional 

sob a perspectiva estratégica de vantagem competitiva 

a partir dos recursos e competências distintivos da 

firma. 

Sustentabilidade 

Organizacional 

Elkington (1999a;  

2012) 

 

Busca Identificar as estratégias e as ações do Banco 

Alfa, voltadas à sustentabilidade organizacional. 

Competências 

Individuais voltadas à 

sustentabilidade 

Wiek; Withycombe; 

Redman  (2011); 

Elkington (1999a) 

 

Procura identificar na empresa a formalização das 

competências individuais voltadas para 

sustentabilidade organizacional. 

Competências 

Organizacionais 

voltadas à 

sustentabilidade 

Elkington (1999a),  

Fleury; Fleury,(2000; 

2004) Stefano; 

Alberton (2015) 

Visa caracterizar a percepção dos funcionários e dos 

gestores quanto as estratégias e competências com foco 

na sustentabilidade organizacional, mensurando o nível 

de implementação das competências nas ações 

sustentáveis. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As categorias apresentadas no Quadro 8, são apresentadas na revisão da literatura, 

com propósito de permitir que a coleta de dados forneça informações necessárias à pesquisa, 

respondendo os objetivos deste trabalho e desvelando demais informações que possam 

colaborar com o estudo. 

3.3 UNIDADE E PÚBLICO DE ANÁLISE 

A pesquisa foi realizada em empresa do setor financeiro, o Banco Alfa. Instituição 

com 208 anos, considerada um dos principais agentes do desenvolvimento econômico e social 

do país por impulsionar a economia e o desenvolvimento, atuando de forma responsável para 

promover a inclusão social, por meio da geração de trabalho e renda. 

Para fundamentar e sua estratégia em sustentabilidade, a empresa estruturou e aplica, 

desde 2005, o Plano de Sustentabilidade - Agenda 21, a qual está balizada nos 3 eixos 

apresentados e em consonância aos critérios ambientais, sociais e econômicos. 

Quanto aos objetivos de competências, o Banco Alfa possui sistema de avaliação de 

desempenho e competências, denominado gestão de desempenho por competência (GDC) em 

que avalia de maneira tangível o desempenho dos funcionários, conforme as metas e objetivos 

estratégicos traçados. 

Dessa forma, justificam a escolha da empresa ao apresentar os dois pré-requisitos da 

pesquisa: a) práticas voltadas à sustentabilidade e; b) possui implantado um sistema de gestão 
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de competências. Ainda, a empresa objeto de estudo autorizou a pesquisa na sua abrangência, 

disponibilizando sua estrutura, tanto para aplicação de testes piloto, entrevistas e aplicação de 

questionários. 

A empresa, objeto da pesquisa Figura entre as maiores instituições financeiras do 

país, com 5.544 agencias no território nacional. No exterior possui agências no continente 

americano, asiático, europeu e africano. Em seu Quadro funcional são cerca de 111.000 

funcionários, dos quais 8.636 estão lotados no Estado do Paraná - informações de julho de 

2015. 

Ao tratar das competências e de suas entregas voltadas à sustentabilidade, o esforço 

da pesquisa vem ao analisar o tratamento dado a competência e sua avaliação no processo e 

reconhecimento desses fatores pelos funcionários da instituição. A gestão eficiente das 

competências que, por meio da avaliação de entregas permite o aprimoramento na elaboração 

e desenvolvimento de estratégias, da qual a gestão de competências implantada deve buscar a 

evolução do indivíduo em sua perspectiva pessoal e profissional, reflete no coletivo, impacta 

no desempenho da empresa e na vantagem competitiva para a organização (MUNCK; 

GALLELI; BORIM-DE-SOUZA, 2013). Ainda deve ser considerado o alinhamento do 

conhecimento das competências às preocupações econômicas, sociais e ambientais 

promovidos pela sustentabilidade organizacional (BORIM-DE-SOUZA, 2010). 

3.4 INSTRUMENTO DE PESQUISA E COLETA DE DADOS 

De acordo com Mattar (2002, p. 134) os dados em uma pesquisa classificam-se em 

dois grupos: a) dados primários, aqueles de posse do pesquisador, caracterizados como fonte 

de informações obtidas por meio de outras pessoas sobre o objeto de pesquisa; b) dados 

secundários, aqueles já coletados e tabulados, representados por publicações, relatórios, entre 

outros.  

Dessa forma, nesta pesquisa, os dados primários foram as entrevistas e os 

questionários semi-estruturados, ambos aplicados em unidades operacionais do Banco Alfa e 

os dados secundários apresentam-se como os materiais informativos da empresa, os folhetos, 

apostilas, relatórios de sustentabilidade e site da organização, e que também forneceram 

informações pertinentes a construção do instrumento de pesquisa. 

O instrumento de pesquisa é uma adaptação do modelo de Stefano e Alberton (2015) 

validado pelos autores e que neste trabalho foi adaptado à instituição para auxiliar nas 

respostas dos objetivos da pesquida. Encontra-se descrito no Apêndice A. O questionário 

considera apenas os dados de análise documental e base teórica. Em apêndice B encontra-se a 
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entrevista semi-estruturada, o qual foi disponibilizado aos quatro gestores de unidades 

operacionais. 

A adaptação do instrumento foi necessária, pois pesquisa de Stefano e Alberton 

(2015) foi aplicada em cooperativas agroindustriais e neste estudo o foco está em uma 

instituição financeira. Assim parte da nomenclatura das questões foram alteradas, 

permanecendo inalteradas  a quantidade, a estrutura e a intenção das questões. 

 O estudo inicia com a coleta de dados primários e secundários caracterizados pelas 

entrevistas, questionários, análise documental. Foi utilizada a escala de mensuração tipo 

Likert. De acordo com Cooper e Schindler (2011) a escala Likert é a variação mais frequente 

usada da escala de classificação somatória, a qual consiste em afirmações que expressam 

atitudes favoráveis ou desfavoráveis em relação ao objeto de estudo, ainda foi utilizada escala 

com 6 pontos, sendo que as extremidades são dispostas de 1 (discordo totalmente) a 6 

(concordo totalmente). A escala do instrumento prevê os seguintes níveis: 1 - Discordo 

Totalmente; 2 - Discordo Parcialmente; 3 - Discordo Pouco; 4 - Concordo Pouco; 5 - 

Concordo Parcialmente; 6 - Concordo Totalmente; 0 – Desconheço. 

De acordo com Cummins e Gullone (2000), a pesquisa, além de abordar as 

extremidades (“extremamente satisfeito” e “extremamente insatisfeito”) deve destacar um 

ponto neutro, do tipo “nem satisfeito, nem insatisfeito” que permita ao participante certo grau 

de conforto, mesmo que venha a gerar ambivalência e indiferença do participante. Coelho e 

Esteves (2007) já apresentam a possibilidade de que o participante não possa opinar, por falta 

de experiência ou opinião frente aos questionamentos, casos em que o ponto neutro seria mais 

indicado. No estudo, o ponto neutro foi tratado como “Desconheço” e se apresenta na 

pesquisa no ponto externo da escala, conforme descrito no instrumento de pesquisa, 

apresentado em anexo, no “Apêndice A”. 

O estudo é composto por dois grupos de variáveis dispostos da seguinte forma: 

primeiro grupo com cinco competências propostas por Wiek; Withycombe; Redman (2011), 

(as competências com foco no pensamento sistêmico; competências preventivas; 

competências normativas; competências estratégicas; e competências interpessoais); e 

segundo grupo de variáveis é composto pelo Triple Botton Line, Elkington (1999b), nas suas 

perspectivas ambientais; sociais; e econômicas. 

3.4.1 TESTE PILOTO 

Para a validação do instrumento de pesquisa, foi realizado teste Piloto, no dia 18 de 

Agosto 2015, com aplicação dos questionários, de forma presencial, a 55 funcionários de 
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unidade operacional da instituição financeira localizadas na cidade de Guarapuava, escolhida 

de forma intencional pela possibilidade de participação e por constituir parte integrante da 

população a ser investigada.  

Como resultado do teste, 40 formulários foram respondidos de forma plena, o que 

representa 71,4% da população investigada. A realização de teste piloto torna-se necessária 

para identificar os pontos fracos do instrumento de pesquisa de campo (COOPER, 

SCHINDLER, 2011). 

O ponto externo denominado “desconheço” do instrumento de pesquisa, é destinado 

ao respondente que desconhecer a variável em questão. No teste piloto, todas as questões do 

instrumento apresentaram valor menor que 5% de descrição do “desconheço”. Entratanto, a 

questão “possui alianças/parcerias com outras organizações” nas suas  dimensões: ambiental; 

social; e  econômica, resultou em 18%; 18% e 14% respectivamente, sinalizadas com 

“desconheço”. Ainda que representativos, não são valores significativos ao ponto de anular as 

questões. Estas respostas são retiradas da base, não calculadas na média final, sendo assim 

desconsideradas. 

Para que a questão não tenha elevado índice de respondentes com “desconheço” e 

que eventualmente possa interferir na análise estatística da pesquisa, essa questão foi alterada 

permitindo melhor compreensão da variável investigada, nas três perspectivas. 

Quanto ao perfil dos respondentes, identifica-se que a maioria pertence ao sexo 

feminino (52,5%). A idade média é de 41,3 anos e o tempo médio de trabalho no banco é de 

12,1 anos; escolaridade predominante com pós-graduação concluída e casados na sua maioria. 

3.4.2 COLETA DE DADOS QUANTITATIVOS 

O estudo delimitou sua área de abrangência, aos funcionários do Banco Alfa, dotados 

de matricula funcional e lotados no Estado do Paraná, assim disponibilizando aos 8.636 

funcionários, que corresponde à população da pesquisa. O questionário (apêndice A) foi 

disponibilizado para toda a população pesquisada.  

O instrumento validado foi aplicado aos demais funcionários da instituição, no 

Estado do Paraná, nos períodos de 21 de setembro a 20 de outubro de 2015, com adesão 

inferior ao desejado e por este motivo, prorrogado por mais 30 dias, reaberto no dia 21 de 

outubro e fechado dia 19 de novembro de 2015, obtendo ótimo retorno. 

Como resultado da pesquisa obteve-se 1.200 questionários respondidos, desses 158 

estavam incompletos e desconsiderados da amostragem, permanendo um total de 1.042 

participantes com respostas completas, o que corresponde a uma amostra de 12,06% do total 
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de possíveis participantes, obtidos após 60 dias de pesquisa de campo, para que os 8.636 

funcionários pudessem participar da pesquisa.  

O resultado de amostras obtidas permite realizar estudos de margem de confiança 

amostral, e que de acordo com Hair et al., (2005), a técnica adequada ao estudo é a de 

estimação direta, em que o modelo é estimado por meio de determinado procedimento, 

fazendo com que o erro amostral fundamente o intervalo de confiança e os erros padrões de 

cada estimativa. Assim o cálculo foi realizado: 

    

E 0 → 2,9% erro amostral tolerável      

N →  8.636 tamanho da população      

n →  1.042  amostra a ser pesquisada      

N 0 →  1.189   

Assim:   

n0 =  1 n0 =  1 n0 =   1.189,06                   (I) 

     

n = N x n0  n = 8636 x 1.189,06                                           (II) 

N + n0  8636 + 1.189,06   

 

n =   1.042                                               (III) 

 

Assim, a margem de confiança expressa a proporção da escala em que possíveis 

amostras semelhantes, da mesma população sejam obtidas e que expressem o valor real dessa 

população (HAIR et al., 2005; LUCHESA; NETO, 2011). Então a partir dos cálculos 

apresentados, permite-se assegurar que a margem de confiança do estudo foi de 97,1%, com 

erro amostral de 2.9 %. 

O instrumento em questão foi disponibilizado via e-mail funcional, com acesso 

restrito a funcionários, na qual pesquisa foi disponibilizada por meio de link/endereço 

eletrônico, https://pt.surveymonkey.com/r/RGHVGDT, o qual remete a página de pesquisa.  
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Figura 3 – Tela do instrumento de pesquisa 

Fonte: Surveymonkey. 

 

A base de pesquisa foi configurada e disposta por meio de software de pesquisa 

surveymonkey, disponível em site https://pt.surveymonkey.net/home/, o qual permitiu geração 

de link de pesquisa, e disponibilização para o e-mail dos funcionários, remetendo a mesma 

base pesquisa. O funcionário do Banco Alfa, por questão de regimento interno, só pode 

acessar seu e-mail institucional se estiver com ponto eletrônico ativo e assim no exercício de 

suas funções na instituição. 

A utilização do software de pesquisa Surveymonkey foi necessária haja vista 

amplitude da pesquisa, permanecendo disponível a todos os funcionários do Estado do 
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Paraná, no período de tempo estipulado e compatível ao sistema de segurança da instituição 

investigada, haja vista estar disponível somente durante o expediente de trabalho dos 

funcionários. Permitiu também a configuração necessária a pesquisa desde sua formatação à 

retirada dos dados brutos. Por tratar-se de um software de propriedade individual, foi então 

adquirido sua licença e autorização de uso, disponibilizado por meio de chave e senha de 

acesso individual, após cadastramento e pagamento de mensalidade.  

A delimitação para funcionários considerou que todos os pesquisados são 

funcionários e detentores de chave de acesso, o que lhe classifica como possível respondente 

da pesquisa e assim acesso ao e-mail institucional o que permitiu abrangência espacial 

necessária para responder aos objetivos da pesquisa.  

O software permitiu a configuração de tabular e disponibilizar os dados em planilha 

organizada com a mesma sequência do questionário apresentado, agrupando os dados e 

respeitando rigorosamente a configuração desejada, ao aceitar somente respostas individuais, 

não possibilitar a identificação do participante, aceitar somente uma resposta por questão, 

uma resposta por chave funcional de acesso e uma resposta por endereço IP de terminal de 

computador do Banco Alfa. 

A base de dados em formato .xls, disponibilizada pelo software ao fim da pesquisa, 

foram tratados e configurados de acordo com software estatístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versão 21.0. No Quadro 9, há a descrição da legenda do instrumento 

de pesquisa.  

Quadro 9 – Legenda do instrumento de pesquisa quantitativa 

VARIÁVEL CÓDIGO CONTROLE 

Variável 

Controle 

AMB 

SUSTCA ... possui ações que visam a sustentabilidade ambiental 

Variável 

Controle 

SOC 

SUSTCS ... possui ações que visam a sustentabilidade social 

Variável 

Controle 

ECON 

SUSTCE ... possui ações que visam a sustentabilidade econômica 

  O BANCO ALFA... 

 

 

Competência 

com foco em 

pensamento 

sistêmico 

CFPSA 01 ... possui uma cultura organizacional voltada aos aspectos ambientais 

CFPSS 01 ... possui uma cultura organizacional voltada aos aspectos sociais 

CFPSE 01 ... possui uma cultura organizacional voltada aos aspectos econômicos 

CFPSA 02 ... possui uma visão e missão que abrange os aspectos ambientais 

CFPSS 02 ... possui uma visão e missão que abrange os aspectos sociais 

CFPSE 02 ... possui uma visão e missão que abrange os aspectos econômicos 

CFPSA 03 ... possui ações que envolvam a sociedade e o ambiente 

CFPSS 03 ... possui ações que envolvam a sociedade e aspectos sociais 

CFPSE 03 ... possui ações que envolvam a sociedade e os aspectos econômicos 
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Competência 

preventiva 

CPA 01 ... previne impactos ambientais de resíduos, lixo,  

CPS 01 ... previne impactos de acidentes no trabalho 

CPE 01 ... previne impactos de perdas financeiras 

CPA 02 ... planeja ações para evitar danos ambientais futuros 

CPS 02 ... planeja ações para evitar danos sociais aos funcionários e sociedade 

CPE 02 ... planeja ações para evitar danos econômicos e financeiros futuros 

CPA 03 ... possui precaução com acidentes ambientais 

CPS 03 ... possui precaução com aspectos sociais 

CPE 03 ... possui precaução com a eficácia e eficiência nos aspectos financeiros 

 

 

 

 

Competência 

Normativa 

CNA 01 ... tem capacidade de mapear coletivamente, especificar, aplicar, conciliar e 

negociar valores ambientais, princípios, objetivos e metas 

CNS 01 ... tem capacidade de mapear coletivamente, especificar, aplicar, conciliar e 

negociar valores sociais, princípios, objetivos e metas 

CNE 01 ... tem capacidade de mapear coletivamente, especificar, aplicar, conciliar e 

negociar valores econômicos/financeiros, princípios, objetivos e metas 

CNA 02 ... possui regras de justiça, equidade, responsabilidade, segurança na área 

ambiental 

CNS 02 ... possui regras de justiça, equidade, responsabilidade, segurança na área 

social 

CNE 02 ... possui regras de justiça, equidade, responsabilidade, segurança na área 

econômica/financeira 

CNA 03 ... possui ações éticas e de responsabilidades ambientais 

CNS 03 ... possui ações éticas sociais 

CNE 03 ... possui ações econômica/financeira 

 

 

Competência 

Estratégica 

CEA 01 ... possui estratégias, programas de ação, intervenção na área ambiental 

CES 01 ... possui estratégias, programas de ação, intervenção na área social 

CEE 01 ... possui estratégias, programas de ação, intervenção na área 

econômica/financeira 

CEA 02 ... possui ações de adaptação e mudanças ambientais 

CES 02 ... possui ações de adaptação e mudanças sociais 

CEE 02 ... possui ações de adaptação e mudanças na área econômica/financeira 

CEA 03 ... possui ações de aprendizagem na área ambiental 

CES 03 ... possui ações de aprendizagem na área social 

CEE 03 ... possui ações de aprendizagem na área econômica/financeira 

 

 

 

Competências 

Interpessoais 

CIA 01 ... possui dinâmicas de colaboração e trabalho em equipe na área ambiental 

CIS 01 ... possui dinâmicas de colaboração e trabalho em equipe na área social 

CIE 01 ... possui dinâmicas de colaboração e trabalho em equipe na área 

econômica/financeira 

CIA 02 ... possui lideranças voltadas a ações ambientais 

CIS 02 ... possui lideranças voltadas a ações sociais internas e externas 

CIE 02 ... possui lideranças voltadas a ações econômica/financeira 

CIA 03 ... possui cooperação e empatia nas ações ambientais 

CIS 03 ... possui cooperação e empatia nas ações sociais 

CIE 03 ... possui cooperação e empatia nas ações econômica/financeira 

Fonte: Adaptado de Stefano e Alberton (2015) 

 

No Quadro 9 descreve-se as categorias de competências pesquisadas e as 3 variáveis do 

TBL, compondo 9 questões para cada competência, somados a 3 questões de controle: ambiental, 

social e econômica, totalizando 48 questões.  O instrumento completo consta no Apêndice A. 

3.4.3 ENTREVISTA 

O estudo também fez uso da técnica de entrevista semi-estruturada, realizada com 

quatro gestores de unidades, contribuindo para a triangulação dos dados, fornecendo subsídios 
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as análises. Para isso, a escolha dos gestores, respondentes da entrevista, é dada por, serem 

funcionários do Banco Alfa, ocupar cargos comissionados, de confiança e que respondem e 

representam o banco, nas suas jurisdições. Dessa forma, a pesquisa pretende verificar se suas 

arguições estão alinhadas aos interesses da organização e aos relatórios de sustentabilidade 

emitidos pela instituição. A pesquisa junto aos gestores torna-se pertinente, pois, de acordo 

com Elkington (1999a) eles são os responsáveis por inspirar os colaboradores a trabalhar com 

os princípios de sustentabilidade na organização. 

O roteiro semi-estruturado de entrevista consta no Apêndice B e foi composto das 

variáveis: demográficas; sustentabilidade nas dimensões do TBL; sustentabilidade na 

organização; percepção da sustentabilidade pelos funcionários; competências individuais; 

competências organizacionais e competências para sustentabilidade.  

Os entrevistados autorizaram divulgação e uso da entrevista para pesquisa e 

assinaram termo de consentimento livre esclarecido (TECLE), descrito no apêndice C. 

A primeira entrevista foi realizada em 15 de agosto de 2015, teve a participação de 

funcionário do Banco Alfa que ocupa a mais de um ano função de Gerente Geral de unidade 

operacional em Guarapuava – PR, o qual ocupava anteriormente função de Gerente de 

Desenvolvimento Sustentável junto a Superintendência Estadual do Paraná.  

Segunda entrevista realizada em 02 de novembro de 2015, concedida por atual 

Gerente de Desenvolvimento Sustentável da Superintendência Estadual do Paraná, em 

Curitiba - PR, o qual ocupa cargo a mais de 1 ano e tem a responsabilidade de compor equipe 

de elaboração de estratégias sustentáveis e coordenar a execução da estratégia nas demais 

agências do estado do Paraná.  

Terceira entrevista realizada em 04 de novembro de 2015, concedida por gestor de 

agência de segmento Alta Renda, na cidade de Curitiba – PR. A quarta entrevista ocorreu dia 

06 de novembro de 2015, com participação de gestor de agencia na cidade de Castro – PR. A 

caracterização dos entrevistados, todos do sexo masculino, está disposto na Tabela 1.  

Tabela 1 - Caracterização dos entrevistados 

Entrevistados Idade 
Tempo de 

Empresa 

Data da 

Entrevista 

Duração da 

Entrevista 

Local da 

Entrevista 
Entrevistado 1 35 anos 15 anos 15/08/2015 1h e 40 minutos Guarapuava 

Entrevistado 2 48 anos 27 anos 02/11/2015 1 h e 10 minutos Curitiba 

Entrevistado 3 50 anos 29 anos 04/11/2015 50 minutos Curitiba 

Entrevistado 4 36 anos 14 anos 06/11/2015 55 minutos Castro 

Fonte: o pesquisador. 
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A seguir apresenta-se a síntese do método de pesquisa. 

3.5 SÍNTESE DO MÉTODO DE PESQUISA 

Apresentam-se de forma sintética, os métodos de pesquisa utilizados nesta 

dissertação com o objetivo geral, fins de pesquisa e características, dimensão de tempo, 

natureza dos dados/variáveis, meios de investigação, sujeitos de pesquisa, critérios de seleção 

de público alvo, instrumento de pesquisa, coleta de dados e técnicas de análise a ser utilizada, 

descritos no Quadro 10. 

Quadro 10 - Síntese dos métodos de pesquisa 

Categorias/Aspectos Etapas 
Objetivo Geral Analisar as estratégias e as ações das competências com foco na sustentabilidade 

organizacional do Banco Alfa do Paraná. 

Características da 

pesquisa 

Descritiva, abordagem quantitativa aplicado ao método de estudo de caso único. 

Dimensão de tempo Ocasional única em 30 dias (21/09 a 20/10/2015); 

prorrogados por mais 30 dias 21/10/2015 a 19/11/2015. 

Natureza das variáveis Quantitativa: Dados primários com aplicação de questionários aos funcionários 

de instituição financeira. 

Dados primários com entrevistas a quatro gestores de unidades operacionais da 

região de investigada; dados secundários com os relatórios de sustentabilidade 

da instituição, site, documentos, entre outros. 

Meios de Investigação Estudo de caso único, no Banco Alfa, no estado do Paraná. 

Critérios de seleção dos 

sujeitos da pesquisa 

Instituição financeira que possui políticas de gestão por competências e 

trabalhos voltados à sustentabilidade. 

Amostra de Pesquisa Funcionários lotados no Estado do Paraná, independente do nível 

hierárquico/unidade/superintendência em que esteja lotado. 

Critérios de seleção do 

público-alvo 

Método não probabilístico por conveniência. 

Instrumento de pesquisa Entrevista semi-estruturada - Apêndice B; 

Questionário semi-estruturado - Apêndice A; 

Documentos internos, sites, relatório de sustentabilidade. 

Coleta de dados Teste Piloto: questionário respondido por 40 funcionários em agencia de 

Guarapuava, para consistência e validação do instrumento; 

Entrevista com 4 gestores de unidades operacionais/estratégica; 

Pesquisa final: disponibilização de questionário semi-estruturado, validado na 

empresa com uso de software de pesquisa surveymonkey; análise de documentos 

fornecidos pela empresa e disponível em site da instituição. 

Técnica de análise de 

dados 

Teste piloto: análise de frequência; 

Pesquisa Final: Quantitativa – Teste de Correlação de Spearman; Teste de 

referência cruzada; Análise fatorial.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Quadro 10 apresenta a síntese dos métodos de pesquisa, no qual pretende-se 

demonstrar a etapa do estudo correspondente e a categoria que o representa, além de tratar-se 

de um resumo para maior compreensão do estudo. 

A seguir apresenta-se a Figura 4, a qual demonstra a interação das fontes de dados, 

instrumentos de pesquisa e métodos de análise, como forma de estruturar o estilo de pesquisa. 
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Figura 4 – Interação das fontes de dados, instrumentos de pesquisa e métodos de análise de 

dados 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 4 demonstra a estratégia de pesquisa, em que por meio da análise das 

entrevistas, documentos e questionários foi possível o desenvolvimento do estudo e a 

triangulação dos dados para então buscar responder aos objetivos da pesquisa.  

A partir da fonte de dados dos gestores, funcionários e informações da organização, 

cada qual com seu instrumento de pesquisa, posteriormente foram aplicados os métodos de 

análise de dados, sendo as entrevistas e os documentos tratados com análise de conteúdo e o 

questionário com análise estatística, permitindo então, a triangulação dos dados, culminando 

na visão geral das competências voltadas à sustentabilidade e respondendo assim, os objetivos 

da pesquisa apresentados no próximo capítulo. 
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4 RESULTADOS, ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo estão descritas as análises, discussões e resultados do estudo, 

representados: a) caracterização da organização pesquisada, b) características demográficas 

dos pesquisados, c), análise descritiva, d) análise fatorial, de forma a responder aos objetivos 

da pesquisa.  

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO PESQUISADA 

O estudo foi aplicado a uma única instituição financeira nacional, com sua matriz em 

Brasília, e atuação também no exterior. Por questão de proteção de imagem e determinação e 

cumprimento das normas internas, não foi divulgado o nome da instituição, apresentado neste 

estudo como Banco Alfa. 

O Banco Alfa foi fundado no século XIX, com sede em Brasília, empresa de capital 

aberto, constituído na forma de sociedade de economia mista, controlada pela União e 

considerado o maior banco comercial em ativos totais da América Latina, com 1.4 trilhão de 

reais em 2014, com 5.524 agências, presente em 99,8% dos municípios brasileiros e em 135 

países com atendimento em agências, subagências, escritórios e subsidiárias, distribuídos nos 

territórios das Américas, Europa, Ásia, África e Oriente Médio (BANCO ALFA, 2013; 2014).   

O Banco Alfa possui mais de 111 mil funcionários, 10 mil estagiários e 4,8 mil 

adolescentes trabalhadores, 61 milhões de clientes e listada no Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE Bovespa) e no novo mercado da BM&FBOVESPA, presente na carteira do 

Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DSJI) da bolsa de Nova Iorque. Atua no segmento de 

operações bancárias, de investimento, gestão de recursos de terceiros, seguros, previdência e 

capitalização, além de serviços de transmissão, captura, processamento e liquidação financeira 

de transações por meio eletrônico (BANCO ALFA, 2013; 2014).   

O banco possuía ao final de 2014, 23,9 % da participação no mercado financeiro 

nacional, no mesmo período um lucro líquido de R$ 11.246 Bilhões, marcada por período de 

complexa conjuntura internacional, modesto crescimento da economia nacional, 

permanecendo com índices de inadimplência abaixo da média de mercado, e aumento na 

participação da carteira de crédito, tanto para pessoa física quanto para jurídica. (BANCO 

ALFA, 2013; 2014).   
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Segundo relatório do Banco Alfa, sua estrutura de governança propõe assegurar os 

direitos e interesses dos acionistas, alinhados ao direito dos clientes, fornecedores, 

funcionários, Governo e sociedade, remetendo a estratégia corporativa para o período de 

2015-2019 de compromisso com o desenvolvimento dos segmentos econômicos, apoio ao 

agronegócio, a infraestrutura, às micro e pequenas empresas e comércio exterior, promovendo 

com eficiência nas atividades, rentabilização do capital, satisfação dos clientes, investimento 

no capital humano, angariando relações sustentáveis com seus stakeholders. 

O Banco Alfa possui sistema de avaliação de desempenho próprio, aplicado a cada 

órgão por meio de instrumento de avaliação específica e ligado às competências 

organizacionais e individuais, com pesos estabelecidos pelo comitê de Remuneração e de 

acordo com o nível hierárquico exigido, com participação de superior, subordinado, pares e de 

auto-avaliação. 

No Estado do Paraná, o Banco Alfa possuía em julho de 2015, 8.636 funcionários, 

lotados em agências, escritórios, unidades de apoio e superintendências, dispostas em 10 

regionais (Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Londrina, Maringá, Pato Branco, Campo 

Mourão, São José dos Pinhais, Mercado Alta Renda e Regional de Governo).  

O direcionamento estratégico do banco Alfa é identificado por meio da Missão, da 

Visão e dos seus Valores, os quais também foram relatados pelos entrevistados, descrito tanto 

nos relatórios quanto no site da instituição.  

A missão é destacada como: “Banco de mercado com espírito público. Ser um banco 

competitivo e rentável, atuando com espírito público em cada uma de suas ações junto a toda 

sociedade”. Assim, observou-se no relato do Entrevistado 1, a relação entre a missão e 

competência, por meio da seguinte resposta:  

As competências organizacionais são recursos da empresa capazes de gerar 

vantagem competitiva da empresa frente aos concorrentes, capazes de gerar valor 

para a empresa que sejam difíceis de imitar e que impactam positivamente o 

desempenho da organização. (E1) 

 

As competências organizacionais também estão elencadas no Quadro 11, compostas 

pelas competências essenciais, distintivas e da unidade de negócio estipuladas pela instituição 

para o desempenho das atividades. 
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Quadro 11 - Competências do Banco Alfa 

Competências 

Essenciais 

Competências e atividades mais elevadas, no nível corporativo, que são chave para a 

sobrevivência da empresa e centrais para sua estratégia. 

Competências 

Distintivas 

Competências e atividades que os clientes reconhecem como diferenciadores de seus 

concorrentes e que provêm vantagens competitivas. 

Competências 

Unidades de 

Negócios 

Competências específicas da unidade referem-se às atividades da unidade e as quais os 

clientes também reconhecem como um diferencial. 

Fonte: Banco Alfa 

Assim pode-se inferir que as competências organizacionais estão alinhadas a Fleury 

e Fleury (2000; 2004) ao tratar de forma distinta as competências em essenciais, distintivas e 

individuais (tratadas como unidades de negócios), segmentando por nível estratégico de 

atuação. aqui nas unidades de negócios 

Já ao tratar do conceito de competências, os entrevistados apresentam os seguintes 

argumentos:  

Competências seriam a combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes que o 

funcionário expressa ou que deveria expressar para a execução de atividades em prol 

da organização. (E4) 

 

Competências representam combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, expressas no desempenho profissional, dentro de determinado contexto ou 

estratégia organizacional. Constituem comportamentos passíveis de observação no 

ambiente de trabalho, que servem como padrão ou referência para orientar a atuação 

ou desempenho profissional dos funcionários. (E2) 

 

 

As definições relatadas estão de acordo com a corrente teórica de McClelland (1973; 

1998) e Durand (1999) ao relatar a relação com o CHA (conhecimentos habilidades e 

atitudes) para a orientação de ações ou resultados. 

Diante disso, a visão do Banco Alfa foi descrita como “Ser o banco mais relevante e 

confiável para a vida dos clientes, funcionários, acionistas e para o desenvolvimento do 

Brasil.” 

Para tanto, é necessário que os funcionários da organização possuam algumas 

competências individuais descritas pelas seguintes respostas: 

 
As competências pelas quais a maioria dos funcionários são avaliados na empresa, 

são: Processos internos, Financeiro, Clientes, Responsabilidade Socioambiental e 

Atendimento. (E4) 

Creio que as competências individuais quando agrupadas refletem na competência 

da organização, e assim no resultado final. E por isso que algumas dessas 

competências individuais também estão presentes nos valores que a instituição 

promove. Destaco aqui a ética nos negócios e nos relacionamentos com clientes; a 

agilidade e eficiência ao atendimento ao ofertar soluções adequadas às expectativas 

dos clientes, aprimorando relações profissionais e desenvolvendo o potencial 
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humano, considerando aqui os impactos econômicos, sociais e ambientais 

envolvidos no processo, bem como o relacionamento com os demais funcionários, 

gerando compartilhamento de informações e conhecimento organizacional. (E2). 

 

As competências individuais são divididas em fundamentais, aquelas relacionadas 

ao atendimento, relacionamento, realização de negócios, comunicação e 

sustentabilidade; as gerenciais, ligadas então ao gerenciamento de pessoas e 

processos; e as competências específicas, as quais variam de acordo com a área de 

atuação. (E3). 

 

 

Em relação às respostas pode-se inferir que as competências individuais seguem a 

linha teórica de Fleury e Fleury (2004) de forma que a rede de conhecimento em que se insere 

o indivíduo, o atendimento, relacionamento, a comunicação, os processos internos sejam 

eficiente e geradores de competência organizacional. 

Ainda um entrevistado ao ser questionado quanto às competências individuais, traz a 

questão dos valores expressos pela instituição como apresentado pelo entrevistado. 

 

Creio que as competências individuais quando agrupadas refletem na competência 

da organização, e assim no resultado final. E por isso que algumas dessas 

competências individuais também estão presentes nos valores que a instituição 

promove. Destaco aqui a ética nos negócios e nos relacionamentos com clientes; a 

agilidade e eficiência ao atendimento ao ofertar soluções adequadas às expectativas 

dos clientes, aprimorando relações profissionais e desenvolvendo o potencial 

humano, considerando aqui os impactos econômicos, sociais e ambientais 

envolvidos no processo, bem como o relacionamento com os demais funcionários, 

gerando compartilhamento de informações e conhecimento organizacional. (E1) 

 

No Quadro 12, estão elencados os valores identificados pela a instituição financeira, 

disponibilizado no relatório de sustentabilidade e demais documentos internos. 

Quadro 12 – Valores institucionais 

Espírito Público – Consideramos simultaneamente o todo e a parte em cada uma de 

nossas ações para dimensionar riscos, gerar resultados e criar valor. 

Ética – Nossa conduta é baseada em princípios e valores morais, com responsabilidade e 

transparência. 

Unicidade – Nossa identidade nos une, nos diferencia e nos orgulha. 

Competência – Buscamos incansavelmente a competência necessária para resolver os 

desafios decorrentes de nossa Crença e de nossa Missão. 

Inovação – Cultivamos uma cultura de inovação como garantia de nossa perenidade. 

Potencial Humano – Acreditamos no potencial de todas as pessoas e na sua capacidade de 

se realizar e contribuir para a evolução da sociedade. 

Sustentabilidade – Somos protagonistas da disseminação e da viabilização de um estilo de 

vida baseado nos princípios de sustentabilidade. 

Eficiência – Otimizamos permanentemente os recursos disponíveis para a criação de valor 

para todos os públicos de relacionamento. 

Agilidade – Somos simples e assertivos para ter a agilidade necessária para competir e 

encantar os clientes. 

Fonte: Banco Alfa, (2013; 2014) 
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Outros 2 gestores também identificam a relação das competências aos valores, e 

ainda permitem apontamentos acerca da VBR, como constatado nas entrevistas: 

Nossas competências têm relação com nossos valores, dos quais destaco o espírito 

público, a ética com os princípios e valores, a unicidade como identidade do 

funcionário, a cultura de inovação frente a perenidade, a capacidade e o potencial 

dos funcionários para evolução da sociedade, a eficiência ao trabalhar os recursos 

disponíveis gerando valor aos clientes, trazendo ainda a agilidade para competir e a 

sustentabilidade nos seus princípios. Na minha visão, é o conjunto dessas 

competências, valores nos distinguem das demais instituições financeiras, contudo, 

convém destacar quatro principais: espírito público, somos banco de mercado mas 

com uma função social a desempenhar, ética, não a toa fomos eleitos como uma das 

empresas mais éticas do mundo pelo instituto Thisphere, sendo o único banco 

listado no mundo; unicidade, o sentimento de pertencimento a família do Banco é 

algo muito forte e que nos orgulha; e sustentabilidade, recentemente fomos 

reconhecido como um dos oito bancos mais sustentáveis do mundo no livro “The 

Sustainability Yearbook 2015” pela organização responsável pelo processo de 

seleção do Índice Dow Jones de Sustentabilidade da bolsa de Nova Iorque – DJSI, 

sendo o único banco brasileiro listado. (E2). 

 

Creio que estão ligadas aos valores que expressamos a sociedades, entre eles destaco 

a unicidade, a ética nos negócios, o espírito público do funcionário do banco que 

com responsabilidade e eficiência, gera valor a instituição e a sociedade. (E3) 

 

Neste relato, os entrevistados argumentam que os valores propostos pela instituição 

bancária têm relação com a competência organizacional, os quais, quando internalizados pelos 

funcionários, podem “gerar valor aos clientes”.  

 

Acredito que para o Banco, competência organizacional constitui-se no valor criado 

pelo conjunto de funcionários ao longo de sua existência. São valores que, passados 

de geração em geração, permitem a empresa de distinguir das demais em seu 

segmento de atuação. (E2) 

 

 

 Considerando que os valores propostos pela instituição podem ser considerados 

recursos intangíveis, de acordo com Wernerfelt, (1984), tem-se aqui, uma aplicação da VBR, 

ao possibilitar a instituição um diferencial competitivo, quando tal recurso for valioso, raro, 

inimitável e explorado pela organização (BARNEY E CLARK, 2007), presente no recurso 

“unicidade” apresentado pelos entrevistados (02 e 03), o qual remete intenção de sentimento 

único por fazer parte da família do banco e descrita nas entrevistas, cumpre com os quatro 

quesitos propostos pela VBR e assim se configura como um recurso interno, gerador de 

vantagem competitiva. 

Ainda, o entrevistado 02 identifica que tais valores “[...] nos distinguem das demais 

instituições financeiras”, o que corrobora os princípios da VBR pela dificuldade de imitação 

de um recurso. Demais recursos, tratados como valores “ética”, “eficiência”, “espírito 

público” e “sustentabilidade” descritos nas entrevistas e tratados no estudo como recursos, 
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não são raros no mercado e podem ser imitáveis e assim podem ser geradores de vantagem 

competitiva, de acordo com Barney e Clark (2007), na forma de paridade competitiva. 

Agora, ao tratar os mesmos recursos, aplicados ao modelo de capacidade dinâmica 

de Vasconcelos e Cyrino (2000); Barney (1991; 1997) e Teece, Pisano e Shuen (1997) no 

qual ambiente de equilíbrio é que estabelece a condição de vantagem competitiva e ainda, que 

o conjunto dos recursos distribuídos de forma heterogênea na organização, mas trabalhados 

em conjunto, é que permitem essa configuração, totalmente dependente da estratégia adotada 

pelos gestores do Banco Alfa ao considerar, os recursos e as competências (individuais e 

organizacionais) uma configuração estratégica que permita a geração de vantagem 

competitiva. 

Assim, mesmo um recurso valioso, perfeitamente imitável pelos concorrentes, pode 

proporcionar vantagem competitiva a uma organização desde que a estratégia adotada 

possibilite essa configuração ao aliar os demais recursos e competências.  

De acordo com os entrevistados, mesmo havendo certa divergência nas respostas, são 

complementares e apresentam de forma geral as competências necessárias à organização, 

reiterando como as competências individuais de (LE BOTERF, 2003; ZARIFIAN, 2003; 

DUTRA, 2001, 2008; FLEURY; FLEURY, 2004) e organizacionais (FLEURY E FLEURY 

2000, 2004; PRAHALAD; HAMEL,1990; MILLS et al., 2002) importantes para o Banco 

Alfa por se tratar de estratégias da empresa, necessárias para o pleno exercício das atividades 

fins, e por este motivo avaliadas em processos interno. 

Em sequência a apresentação da missão, visão, valores e da VBR tratados por meio 

das entrevistas, serão apresentados os resultados e análises quantitativas do estudo, iniciado 

pelas características demográficas. 

4.2 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DOS PESQUISADOS 

Apresentam-se as características demográficas dos 1.042 pesquisados, incluindo 

questões referentes ao perfil, para a caracterização dos respondentes. As características 

demográficas contemplam os aspectos de gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, 

tempo de empresa, cargo ocupado na empresa e regional em que funcionário está lotado, 

representados pelas Tabelas 2 e 3. 
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Tabela 2 – Gênero, Faixa Etária, Escolaridade e Estado Civil 

Variável Tipo Frequência Porcentual 

Gênero 
Masculino 650 62,4 

Feminino 392 37,6 

Faixa Etária 

20 ou menos 4 ,4 

21 a 30 224 21,5 

31 a 40 448 43,0 

41 a 50 255 24,5 

51 a 60 109 10,4 

61 ou mais 2 ,2 

Escolaridade 

Ensino Médio 31 3,0 

Superior Incompleto 88 8,4 

Superior Completo 321 30,8 

Pós-graduação complete 602 57,8 

Estado Civil 

Casado ou união estável 829 79,6 

Solteiro, divorciado ou 

viúvo 
213 20,4 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 

 

A distribuição de gênero na pesquisa, apresentado pela Tabela 2, demonstra que a 

maioria dos participantes é do gênero masculino, o que contrasta com censo do setor, 

pesquisado pela Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN (2014) e apresentado em 

seu relatório anual, há relativo equilíbrio de gênero no setor, com 51,7% homens e 48,3 % 

mulheres. A possível discrepância entre os números se justifica na delimitação espacial deste 

estudo em que a pesquisa foi disponibilizada a todos os funcionários do Banco Alfa, lotados 

no Estado do Paraná e as características demográficas obtidas foram resultantes da 

participação dos respondentes e assim quantificados. Assim, a pesquisa não tem pretensão de 

refletir a realidade de gênero do setor, ou do Banco Alfa, mas somente dos respondentes da 

pesquisa. O Banco Alfa possui política salarial, sem distinção de gênero, raça, credo ou 

deficiência o que também ocorre com os benefícios entre os funcionários que ocupam nível 

hierárquico equivalente. 

A maior parte dos participantes da pesquisa encontra-se na faixa etária de 31 a 40 

anos. Segundo FEBRABAN (2014) a maior parte dos bancários encontra-se na faixa dos 45 a 

54 anos. Estudos de Stefano (2008) aplicado em instituição bancária, também identificou a 

predominância na faixa dos 35 anos.  

A Tabela 2 apresenta ainda a distribuição da escolaridade nos respondentes, 

caracterizando que a maioria desses possui cursos de graduação e pós-graduação completos, 

fato esse explicado por Stefano (2008) ao relatar as políticas de gestão de pessoas e de 

incentivo ao estudo, com auxílio de bolsas de graduações ou pós-graduação e a exigência do 
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mercado de melhor qualificação desses profissionais, incluindo-se aqui a existência de 

universidades corporativas, como presente no Banco Alfa. 

A FEBRABAN (2014) em pesquisa junto a 18 instituições financeiras identificou 

que a escolaridade dos profissionais da área financeira é superior a média nacional, ao 

considerar os graduandos, o índice chega a 95,8%. Na pesquisa em questão, o mesmo índice é 

de 97% dos respondentes. Para Ross, Nora e Milani (2015) pesquisa identificou índice de 

87,2%, já para Petarli, et. al., (2015) o índice baixa para 74%, ambos em pesquisas sobre setor 

financeiro e profissionais bancários. 

Outra informação que também apresenta correlação de resultados com outros 

trabalhos é o estado civil dos participantes, os quais no presente estudo são representados em 

sua maioria, por indivíduos casados ou com união estável, dados compatíveis ao observado 

nos estudos de Ross, Nora e Milani (2015) 58%, FEBRABAN (2014) identificou 61.6% e 

Petarli et. al., (2015) observou em 64% de sua amostra. 

Tabela 3 – Tempo de empresa, cargo e regional 

Variável Tipo Frequência Porcentual 

Tempo de 

Empresa 

5 ou menos 313 30,0 

6 a 10 344 33,0 

11 a 15 246 23,6 

16 a 20 17 1,6 

21 ou mais 122 11,7 

Cargo 

Gerente Geral 114 10,9 

Assessor 1 ,1 

Gerente de Negócios 11 1,1 

Gerente de 

Relacionamento 
295 28,3 

Gerente de Serviços 73 7,0 

Supervisor de 

Atendimento 
32 3,1 

Assistente de Negócios 211 20,2 

Caixa 68 6,6 

Escriturário 237 22,7 

Regional 

Curitiba 205 19,7 

Ponta Grossa 156 15,0 

Cascavel 139 13,3 

Londrina 105 10,1 

Maringá 112 10,7 

Pato Branco 90 8,6 

Campo Mourão 77 7,4 

São José dos Pinhais 97 9,3 

Alta Renda 56 5,4 

Gereg Paraná 5 ,5 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

A Tabela 3 apresenta o tratamento dos dados demográficos relacionado ao exercício 

das funções, tempo de trabalho na empresa e a regional ao qual respondente encontra-se 
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vinculado. A variável tempo no emprego apresenta que 63% dos participantes estão na 

organização financeira em período igual ou inferior a 10 anos, o que corrobora com dados da 

FEBRABAN (2014), no entanto, no estudo em questão, não pode ser considerado realidade 

do setor ou do estado, haja vista que se trata de uma participação dos pesquisados e não tem 

intenção de tratar-se de senso. 

Observa-se equilíbrio entre os pesquisados ocupantes dos cargos. Grupo 

correspondente aos líderes, o que pode-se incluir aqui gestores de agência e gerência média, 

respectivos comissionados em cargos de confiança do Banco Alfa obtem-se 50,5% dos 

participantes e demais funcionários representantes de cargos de comissionamento com 

gratificação, caixa e escriturários, com funções de competência técnica correspondem a 

49,5%. 

4.3 ANÁLISE DESCRITIVA 

A análise descritiva permite a análise das médias, desvio padrões dos escores e das 

medidas de confiabilidade, tratadas com o alfa de Cronbach (HAIR et al., 2005). Trata-se de 

uma análise conjunta das competências definidas com as dimensões atribuídas e representadas 

na Tabela 4 em que cada competência é analisada juntamente a outro atributo, neste caso, as 

dimensões ambiental, social e econômica.  

O Alfa de Cronbach trata da medida de confiabilidade, com variação de 0 a 1, sendo 

o limite inferior de aceitabilidade os valores de 0,60 a 0,70 (HAIR et al., 2005). 
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Tabela 4 - Média e desvio padrão  e Alfa de Crombach 

Competência Dimensão Média 
Desvio 

Padrão 

Alfa de 

Cronbach 

Foco em pensamento sistêmico 

Ambiental CFPSA 4,56 1,251 0,813 

Social CFPSS 4,51 1,216 0,805 

Econômico CFPSE 4,96 1,090 0,810 

Preventiva 

Ambiental CPA 4,32 1,421 0,875 

Social CPS 4,22 1,353 0,843 

Econômico CPE 4,89 1,148 0,824 

Normativa 

Ambiental CNA 4,57 1,318 0,813 

Social CNS 4,61 1,269 0,783 

Econômico CNE 4,89 1,161 0,733 

Estratégica 

Ambiental CEA 4,25 1,576 0,713 

Social CES 4,36 1,477 0,754 

Econômico CEE 4,77 1,316 0,720 

Interpessoais 

Ambiental CIA 4,14 1,581 0,842 

Social CIS 4,24 1,493 0,840 

Econômico CIE 4,77 1,295 0,786 

Legenda: 1 - Discordo Totalmente; 2 - Discordo Parcialmente; 3 - Discordo Pouco; 4 - Concordo Pouco;            

5 - Concordo Parcialmente; 6 - Concordo Totalmente. 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 

 

A Tabela 4 permite análises comparativas das cinco competências para 

sustentabilidade, nas dimensões correspondentes e em conjunto ao Alfa de Crombach ao qual 

pode-se afirmar que todas as variáveis apresentaram-se significativas com resultados 

superiores a 0,7 o mínimo necessário para confiabilidade do estudo. As competências que 

apresentaram confiabilidade superior a 0,8 foram 4: foco em pensamento sistêmico, 

preventiva, normativa e interpessoal, situação semelhante ocorreu nos estudos de Stefano e 

Alberton (2015).  

A competência Estratégica apresentou índices acima de 0,713, níveis aceitáveis para  

Hair. et al., (2005) o que torna o instrumento de pesquisa que, até então validado em teste 

piloto, agora apresenta-se confiável, com todos os índices de aceitabilidade acima do mínimo 

necessário, tanto nas competências quanto nas dimensões social, ambiental e econômica. 

A seguir apresenta-se o estudo de médias e desvio padrão ligado às 5 competência 

tratadas no estudo. 
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Tabela 5 - Média e desvio padrão por Competência 

Competência Média Desvio Padrão 

Foco em pensamento sistêmico 4,625 1,217 

Preventiva 4,482 1,308 

Normativa 4,691 1,251 

Estratégica 4,464 1,457 

Interpessoais 4,387 1,456 

 

Legenda: 1 - Discordo Totalmente; 2 - Discordo Parcialmente; 3 - Discordo Pouco; 

4 - Concordo Pouco; 5 - Concordo Parcialmente; 6 - Concordo Totalmente. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Na representação das médias permite-se analisar que todas as competências foram 

relatadas, com concordância entre “pouco e parcialmente” relacionada à percepção destas 

competências na instituição. Com relação às médias, pode-se analisar que a competência 

normativa, constituída por procedimentos, instruções normativas, regras de justiça, equidade, 

responsabilidade, segurança e questões éticas teve maior expressividade na pesquisa. 

Em segundo momento o foco em pensamento sistêmico fica evidenciado, 

competência caracterizada por percepção da cultura organizacional, visão e missão 

institucional e ações junto à sociedade. 

De forma praticamente empatadas estão às competências preventiva (ações de 

precaução, ações para evitar danos e impactos) e estratégicas (programas de ação, 

intervenção, adaptação e mudanças e aprendizagem). 

A menor média foi percebida na competência interpessoal, estipulada por fatores e 

dinâmicas de colaboração e trabalho em equipe, liderança, cooperação e empatia. 
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Tabela 6 - Média e desvio padrão por Dimensão do TBL 

Triple Botton Line (TBL) Média Desvio Padrão 

Ambiental 4,370 1,430 

Social 4,390 1,362 

Econômico 4,859 1,202 

Legenda: 1 - Discordo Totalmente; 2 - Discordo Parcialmente; 3 - Discordo Pouco; 

4 - Concordo Pouco; 5 - Concordo Parcialmente; 6 - Concordo Totalmente. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Na Tabela 6 apresentam-se os três pilares da TBL o qual permite identificar que a 

média da dimensão econômica é superior a média das demais dimensões, classificado entre 

“concordo pouco” e “concordo parcialmente”, e de menor desvio padrão na comparação. O 

pilar econômico, representado pelo lucro gerado pela organização, orientado às ações 

economicamente sustentáveis (ELKINGTON, 1999a; 2012), permite a inferência ao analisar 

o objetivo da instituição pesquisada, na qual os resultados econômicos, por meio do 

estabelecimento de metas, semanais, mensais e semestrais vinculados à comissão exercida 

tornam-se mais evidentes que as dimensões social e ambiental. 

Em segundo momento a dimensão social também está descrita entre a concordância 

“pouco a parcialmente”, com média menor ao econômico e que tem como programas de 

investimento social (programa de voluntariado, tecnologias sociais, inclusão digital) e 

negócios sociais (Minha Casa Minha Vida; Microcrédito Produtivo Orientado; Programa 

Nacional de Agricultura Familiar com seu caráter social). 

O pilar ambiental vêm em terceiro momento, com médias muito próximas do pilar 

social e com maior desvio padrão, pode ser identificada nos programas Água Brasil, programa 

de recondicionameento de cartuchos, programa de coleta seletiva, programas de redução de 

água e energia, programa ABC, Programa Nacional de Agricultura Familiar com seu caráter 

ambiental (Florestal, Agroecologia e Eco). 

A pesquisa também buscou identificar possíveis correlações entre os fatores 

demográficos pesquisados. Para testar essas possibilidades, foi utilizado os coeficientes de 

correlação ordinal de Spearman, demonstrados pela Tabela 7. 
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Tabela 7 – Rô de Spearman 

 
Faixa etária Tempo empresa Escolaridade 

Rô de 

Spearman 

Faixa Etária 

Correlações de 

coeficiente 

1,000   

Sig. (2 extremidades) .   

Tempo de 

empresa 

Correlações de 

coeficiente 

,596** 1,000  

Sig. (2 extremidades) ,000 .  

Escolaridade 

 

Correlações de 

coeficiente 

,194** ,288** 1,000 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000 . 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Fonte: Resultados da pesquisa - Output SPSS 

 

Segundo Cooper e Schindler (2011) o Rô (ρ) de Spearman, consiste de um teste não-

paramétrico e seu uso é vantajoso, pois permitem correlacionar duas variáveis ordenadas, com 

resultados consistentes mesmo quando os dados originais sejam transformados em logaritmos 

ou elevados ao quadrado; permite tratar dados com pontos extremos, sem causar prejuízos ao 

estudo e ainda ser de fácil interpretação.  

Ao realizar as correlações dos dados socioeconômicos, pode-se identificar pontos 

significativos, destacados na relação entre as variáveis: faixa etária e tempo de empresa; e 

escolaridade e o tempo de empresa. As correlações acima descritas podem estar ligadas a 

alguns fatores específicos da empresa, ao tratar da faixa etária e do tempo de permanência na 

empresa esse aspecto pode ser fortalecido devido ao caráter público da instituição financeira, 

com baixo índice de rotatividade, como descrito na Tabela 8. 

Tabela 8 – Rotatividade nacional 

Rotatividade por faixa 

Etária em 2014 
Média de funcionários 

Desligamentos no 

período 
Taxa de Rotatividade (%) 

Até 30 anos 20.901 718 3,70 

De 30 a 50 anos 71.297 1.365 1,90 

Acima de 50 anos 19.724 1.665 8,12 

Total 111.922 3.748 3,36 

Fonte: (BANCO ALFA, 2013; 2014). 

 

As informações descritas corroboram a correlação entre faixa etária e tempo de 

empresa, com rotatividade total abaixo de 4%, sendo que a maior parte dos desligamentos foi 

de profissionais acima de 50 anos, compostos também por funcionário que se aposentaram. 

No estado do Paraná, neste mesmo período a rotatividade foi de 3,32 %, menor que a média 

nacional. 
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A relação de interdependência entre as variáveis escolaridade e tempo de empresa 

percebidas pelos funcionários, permitem identificar a estratégia de treinamento da 

organização, ao investir cursos auto-instrucionais, presenciais e bolsas de graduação, pós-

graduação (lato e stricto sensu), como descrito pelo gestor entrevistado. 

 

[...] aprimoramento pessoal e profissional, através de cursos oferecidos na 

Universidade Corporativa, [...] oportunidade de realização de cursos de línguas, 

graduação, mestrado e doutorado parcialmente financiados pela empresa e muitas 

outras ações sustentáveis. (E2). 

 

Apesar de somente um gestor enaltecer a questão dos cursos para melhora da 

escolaridade dos funcionários, ela pode ser considerada presente na instituição bancária como 

forma de relação da escolaridade durante o tempo de emprego do funcionário na instituição, 

demonstrado no Rô de Spearman. 

Outra análise aplicada foi a referência cruzada, a qual permitiu identificar a 

significância estatística por meio do R de Pearson. Para Hair. et al., (2005) a significância 

representada pelo valor de “p” representa a probabilidade de que os valores obtidos em 

amostra, representem os parâmetros da população investida, considerando a hipótese nula 

como verdadeira, quanto menor seu valor, maior será o nível de confiança do pesquisador 

para que a hipótese nula seja rejeitada e a relação é inversamente proporcional quando p 

apresenta valores elevados os quais implicam em não rejeição da hipótese nula. Níveis de 

significância de 5% a  1% são representados por um p de 0,050 a 0,010 respectivamente 

(MOORE, 2007). 

A Tabela 9 apresenta a significância obtida dos dados após aplicados análise. Nesta 

tabela a variável cargo foi transformada em comissão, representada por 2 grupos distintos de 

funcionários, o primeiro detentor de cargos gerenciais e táticos representado por gestores de 

unidades operacionais e gerência média, e segundo grupo constituído por funcionários de 

cargos operacionais, responsáveis pela execução das ações estipuladas. 
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Tabela 9 – Significância aproximada R de Pearson 
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Foco em 

pensamento 

sistêmico 

Ambiental CFPSA NS S** NS NS S** 

Social CFPSS NS S** NS NS S** 

Econômico CFPSE NS S* NS NS S* 

Preventiva 

Ambiental CPA NS S* NS NS S** 

Social CPS NS S** NS NS S** 

Econômico CPE NS NS NS NS S* 

Normativa 

Ambiental CNA S* S** NS NS S** 

Social CNS S* S** NS NS S** 

Econômico CNE S* S* NS NS S* 

Estratégica 

Ambiental CEA NS S** NS NS S** 

Social CES S* S** NS NS S** 

Econômico CEE NS S** NS NS S** 

Interpessoais 

Ambiental CIA S* S** NS NS S** 

Social CIS S* S** NS NS S** 

Econômico CIE S* S** NS NS S** 

NS – não significativo 

S* – significativo com probabilidade menor que 5% (p < 0,05) 

S** – significativo com probabilidade menor que 1% (p < 0,01) 

Fonte: Resultados da pesquisa - Output SPSS 

 

Na Tabela 9 estão representados níveis de significância obtida, relacionando 

competências e dimensões com as variáveis demográficas, com intenção de identificar os 

níveis de significância de 0,01 a 0,05, nos quais a interpretação das tratativas é de haver 

diferenças significativas aos níveis de 1 a 5 %, com base em aproximação normal. 

Analisando as competências em conjunto com as dimensões e as variáveis dispostas, 

observa-se: 

a) As variáveis “tempo de empresa” e “comissão” relacionadas às competências 

estratégicas e Interpessoais, nas três dimensões, são significativas em p < 0,01; 

b) As variáveis “tempo de empresa” e “comissão” relacionadas às competências 

“foco em pensamento sistêmico”, nas dimensões ambiental e social, são significativas em p < 

0,01. e na dimensão econômica, são significativas em p < 0,05; 
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c) A variável “comissão” “relacionado às competências “preventiva” e “estratégica”, 

nas dimensões ambiental e social, são significativas em p < 0,01 e na dimensão econômica, 

são significativas em p < 0,05; 

d) A variável “faixa etária” em relação às competências “normativa” e “interpessoal” 

nas três dimensões, são significativas em p < 0,05; 

As variáveis “escolaridade” e “estado civil” não são significativas em todas as 

competência e dimensões, da mesma forma que a variável “faixa etária” em relação às 

competências “foco em pensamento sistêmico” e “preventiva”. 

Também foi aplicado mesmo teste ao grupo controle, no qual resultado é apresentado 

na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Significância aproximada R de Pearson – Grupo Controle 

GRUPO 

CONTROLE 
FAIXA 

ETÁRIA 

TEMPO DE 

EMPRESA 
ESCOLARIDADE 

ESTADO 

CIVIL 
COMISSÃO 

SUSTCA S* S** NS S* S** 

SUSTCS S** S** NS NS S** 

SUSTCE S* S** NS NS S** 

 

NS – não significativo 

S* – significativo com probabilidade menor que 5% (p < 0,05) 

S** – significativo com probabilidade menor que 1% (p < 0,01) 

Fonte: Resultados da pesquisa - Output SPSS 

 

Para o grupo controle, também as variáveis “tempo de empresa” e “comissão” 

resultaram em significativas, em p < 0,01; a variável “faixa etária” na dimensão social, 

significativas, em p < 0,01 e nas demais dimensões significativas, em p < 0,05; da mesma 

forma que a variável “estado civil” na dimensão ambiental, esta que foi significativa neste 

grupo, o que não ocorreu nas competências para sustentabilidade. 

A variável “escolaridade” permaneceu de forma não significativa, da mesma forma 

ocorreu na variável “estado civil” nas dimensões social e econômica. 

4.4 ANÁLISE FATORIAL 

A análise fatorial, de acordo com Hair et al (2005), é uma classe de métodos 

estatísticos multivariados embasados na estrutura das interrelações ou correlações entre um 

grande número de variáveis, delimitando-se assim um conjunto de dimensões, denominadas 

de fatores, as quais correspondem o modo como as variáveis do estudo são percebidas pelos 

participantes.  
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A relação entre variáveis é carregada de certo grau de intensidade o que traz para o 

estudo uma estimativa de modelo fatorial subjacente, que tem por característica reproduzir 

essas relações (ARANHA; ZAMBALDI, 2008). Ainda, como apresenta grande número de 

variáveis, caracterizando elevado grau de multicolinearidade entre elas, a análise fatorial 

permite a extração dos fatores correspondentes, com autovalores superiores a 1, ao utilizar 

configuração de matriz de correlações, método de análise dos componentes principais e 

rotação varimax. 

A capacidade de tratar as múltiplas variáveis na busca por entender e interpretar as 

complexas relações existentes é que demonstram a vantagem das técnicas multivariadas 

(HAIR et al., 2005). 

O primeiro teste para verificar se o método de análise fatorial pode ser utilizado, foi a 

aplicação do teste de adequação da amostra por meio da medida Kaiser-Meyer-Olkin e teste 

de esfericidade de Bartlett, descritos na Tabela 11.   

O teste KMO é assim descrito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11 - Teste de Adequação da amostra Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. 0,957 

Teste de esfericidade de Bartlett 

Qui-quadrado aprox. 25665,666 

Df 528 

Sig. 0,000 

Fonte: Resultados da pesquisa - Output SPSS 

 

O Teste de Esfericidade de Bartlett, descrito na Tabela 11, representa a medida de 

adequação da amostra (Kaiser-Meyer-Olkin) - KMO de 0,957. O resultado se enquadra no 

intervalo de 0,90 – 1,00 e no teste de esfericidade de Bartlett, embasado na distribuição qui-

quadrado, a significância foi de 0,0, indicando que os dados estão correlacionados 

significativamente, considerado excelente para o estudo (PESTANA; GAGEIRO, 2003; 
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HAIR et al., 2005), com amostra adequada para realização da análise fatorial e demais 

procedimentos estatísticos multivariados.  

De acordo com Hair et al., (2005) o teste de esfericidade de Bartlett identifica 

correlação entre as variáveis e fornece a probabilidade estatística da matriz de correlação 

apresente correlações significantes entre algumas variáveis o qual resultou em um qui-

quadrado aproximado de 25.626,666 e que permite traduzir a existência de correlações 

significativas/fortes entre as variáveis do estudo, o que reforça a adequabilidade da análise 

fatorial. 

O segundo teste foi a medida de adequação da amostra (MSA), índice que permite a 

intercorrelação das variáveis, com índices que variam de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, 

mais adequado o tamanho da amostra (0,8 ou acima, admirável) e quando as correlações 

médias aumentam, maior o número de variáveis (HAIR et al., 2005). Este índice na amostra 

em análise, apresentou variáveis entre 0,905 e 0,977, a qual está presente no apêndice D do 

estudo. 

Como teste de adequação da amostra, por meio do KMO e de esfericidade de Bartlett 

demonstrou haver correlação das variáveis, o teste das comunalidades, o terceiro na 

sequência, o qual representam a proporção da variância com que cada variável aparece na 

análise, sendo 0,500 o menor valor aceitável dessa variância (HAIR et al., 2005).  Grupo de 

variáveis com comunalidade acima de 0,500 demonstram estar linearmente correlacionadas e 

podem ser utilizadas na análise fatorial, descritas na Tabela 12. 

Tabela 12 - Comunalidades 

Variável Inicial Extração 

CFPSA01 1,000 ,661 

CFPSS01 1,000 ,635 

CFPSE01 1,000 ,611 

CFPSA02 1,000 ,687 

CFPSS02 1,000 ,751 

CFPSA03 1,000 ,622 

CFPSE03 1,000 ,584 

CPA01 1,000 ,699 

CPS01 1,000 ,597 

CPE01 1,000 ,618 

CPA02 1,000 ,692 

CPS02 1,000 ,652 

CPA03 1,000 ,743 

CPS03 1,000 ,654 
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CPE03 1,000 ,701 

CNA01 1,000 ,640 

CNS01 1,000 ,609 

CNE01 1,000 ,611 

CNE02 1,000 ,642 

CEA01 1,000 ,729 

CES01 1,000 ,712 

CEE01 1,000 ,694 

CEA02 1,000 ,787 

CES02 1,000 ,826 

CEE02 1,000 ,650 

CEA03 1,000 ,686 

CES03 1,000 ,758 

CEE03 1,000 ,732 

CIA01 1,000 ,688 

CIE01 1,000 ,606 

CIE02 1,000 ,645 

CIE03 1,000 ,524 

 

Fonte: Resultados da pesquisa - Output SPSS. 

 

No estudo 33 das 45 variáveis possíveis, atendem esta configuração com índices 

superiores ao mínimo aceito, realizados por meio da análise do componente principal, os 

quais estão presentes na Tabela 12 deste estudo. 

A seguir, o teste de variância total explicada, ou teste do Autovalor (Eigenvalue) o 

quarto experimento realizado, representado na Tabela 12, o qual compreende técnica de 

análise fatorial com uso do componente principal, em que a matriz descrita apresenta as 

cargas fatoriais resultantes da correlação das variáveis com os fatores, após serem 

rotacionados, e que assim permite justificar qual fator melhor explica cada uma das variáveis 

originais (SILVA, 2014). 

As cargas fatoriais devem assumir valores superiores a 0,40 como um limite 

aceitável para que sua variável possa contribuir com a criação de um fator. (HAIR et al., 

2006) No entanto, o estudo trata de análise fatorial exploratória, delimita a escolha técnica e 

intencional de valores acima de 0,50 para que os fatores possam se representados pelas 

variáveis, de forma aceitável com adequada visualização e que representem com consistência 

o componente extraído. 

Para Malhota (2001) o número de fatores obtidos em teste de variância explicada 

deve corresponder ao mínimo de 60% da variância. No estudo, os 5 principais componentes 
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explicam 67,161 % da variância total. O primeiro fator explica 46,630% de variância total 

explicada e o restante presente nos demais fatores. 

Na última coluna do Tabela 13 observa-se os autovalores, superiores a 1 resultantes 

da rotação dos fatores. A rotação ortogonal pelo método varimax pretende otimizar a relação 

estrutural dos fatores, equalizando da melhor forma os fatores remanescente. Ao rotacionar os 

eixos sob espaço delimitado na forma geométrica, há otimização das variáveis carregadas nos 

componentes principais, conservando a propriedade estatística nas variáveis. A rotação 

ortogonal Varimax procura minimizar o número de variáveis que venham a apresentar cargas 

altas nos fatores (PALLANT, 2007; HAIR et al., 2005). 

Tabela 13 – Variância Total Explicada 

C
o

m
p

o
n

en
te

 Valores próprios iniciais Somas de extração de 

carregamentos ao quadrado 

Somas rotativas de 

carregamentos ao quadrado 

Total 
% de 

variância 

% 

cumulativa 
Total 

% de 

variância 

% 

cumulativa 
Total 

% de 

variância 

% 

cumulativa 

1 15,388 46,630 46,630 15,388 46,630 46,630 6,365 19,289 19,289 

2 2,748 8,328 54,959 2,748 8,328 54,959 6,075 18,410 37,699 

3 1,811 5,489 60,448 1,811 5,489 60,448 3,635 11,016 48,715 

4 1,182 3,582 64,030 1,182 3,582 64,030 3,567 10,810 59,525 

5 1,033 3,131 67,161 1,033 3,131 67,161 2,520 7,636 67,161 

6 ,924 2,799 69,960       

7 ,719 2,177 72,137       

8 ,670 2,029 74,167       

9 ,655 1,985 76,152       

10 ,603 1,827 77,979       

11 ,574 1,740 79,719       

12 ,545 1,653 81,371       

13 ,484 1,466 82,837       

14 ,452 1,369 84,206       

15 ,431 1,305 85,511       

16 ,413 1,252 86,763       

17 ,398 1,206 87,969       

18 ,383 1,159 89,128       

19 ,370 1,121 90,249       

20 ,330 1,000 91,249       

21 ,303 ,919 92,169       

22 ,294 ,890 93,058       

23 ,266 ,806 93,864       

24 ,248 ,752 94,616       

25 ,241 ,731 95,347       

26 ,237 ,719 96,066       

27 ,230 ,697 96,763       

28 ,212 ,643 97,407       

29 ,193 ,585 97,991       

30 ,184 ,557 98,548       

31 ,166 ,504 99,052       

32 ,164 ,497 99,550       

33 ,149 ,450 100,000       

Nota: Método de extração: Análise do Componente principal 

Fonte: Resultados da pesquisa - Output SPSS. 
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Após resultados consistentes nos testes de Kaiser-Keyer-Olkin (KMO), esfericidade 

de Bartlett, adequação da amostra (MSA), comunalidade e variância total explicada, realizou-

se a geração da matriz de componente rotativa para obtenção de análise fatorial exploratória 

das competências para sustentabilidade, para observar se ocorre agrupamentos dos fatores os 

quais podem ou não estar relacionados ao modelo de instrumento de pesquisa. Importante 

considerar aqui que as análises foram rodadas com 4,5,6 e 7 fatores e a melhor consistência 

foi obtido com 5 fatores, os quais estão representados na Tabela 14. 

Tabela 14 - Matriz de componente rotativa 

Compe- 

tência 

Fator 

1 

Compe- 

tência 

Fator 

2 

Compe- 

tência 

Fator 

3 

Compe- 

tência 

Fator 

4 

Compe- 

tência 

Fator 

5 
CEE01 

CNE02 

CEE03 

CPE03 

CIE02 

CIE01 

CPE01 

CNE01 

CIE03 

CFPSE03 

CFPSE01 

0,750 

0,739 

0,731 

0,727 

0,704 

0,646 

0,645 

0,636 

0,629 

0,566 

0,553 

CPA03 

CPA02 

CPS02 

CNA01 

CPS01 

CNS01 

CPS03 

CPA01 

0,771 

0,732 

0,727 

0,680 

0,646 

0,637 

0,633 

0,609 

CES03 

CEA03 

CEA01 

CES01 

CIA01 

0,728 

0,710 

0,670 

0,632 

0,569 

CFPSS02 

CFPSA02 

CFPSE02 

CFPSS01 

CFPSA01 

CFPSA03 

0,720 

0,677 

0,607 

0,570 

0,558 

0,513 

CES02 

CEA02 

CEE02 

0,824 

0,805 

0,647 

α 0,920 α 0,922 α 0,900 α 0,886 α 0,820 

Notas: Método de extração: Análise do Componente principal.  

Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser. 

a. Rotação convergida em 9 iterações. 

α. Alfa de Cronbach. 
Fonte: Resultados da pesquisa - Output SPSS. 

 

A partir das informações contidas na Tabela 14, pode-se identificar o resultado da 

análise fatorial exploratória, com atuação das cargas fatoriais, determinantes para a descrição 

da ordem e da importância em que cada variável aparece, dando origem a fatores 

independentes, também tratados como constructos independentes (KÜHL, et al., 2013). 

De forma sintética as informações descritas, traduzem a intenção dos 1042 

participantes do Banco Alfa, que avaliaram os 48 aspectos referente às 5 competências de 

Wiek; Withycombe; Redman (2011) relacionados às 3 dimensões do Triple Botton Line de 

Elkington do qual pode ser sintetizado em 5 fatores ou constructos que traduzem a intenção 

dos respondentes. 

No primeiro fator/constructo, o mais significativo, correspondendo a mais de 19,28% 

da variância total explicada, composto por 11 variáveis que, após rotação do fator, podem ser 

interpretadas como correlação das variáveis ao fator apresentado, com grau elevado 

confiabilidade (α = 0,920), identifica estar totalmente atrelado a dimensão econômica, em que 
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todas as variáveis apresentam exclusivamente esta dimensão, com carga fatorial superior a 

0,50. Ao tratar das competências, há presença, mesmo que parcial, de todas, na forma de 

pares, com exceção para a interpessoal que aparece 3 vezes. Assim, descreve-se primeiro fator 

como Competências para Sustentabilidade com foco econômico, pois envolve as 5 

competências para sustentabilidade (interpessoal, normativa, preventiva, estratégica, 

pensamento sistêmico) e apresenta o pilar econômico em todas elas. 

De acordo com Hair, et al., (2005) o primeiro fator representa a variável mais 

homogêneas de toda a amostra, considerado o melhor resumo de relações lineares obtidas dos 

dados e o “[...] segundo fator é considerado a segunda melhor combinação linear das 

variáveis” e ortogonal ao primeiro fator, ao ser determinado somente após o primeiro fator ter 

sido extraído, assim de forma subsequente. Da mesma forma, as variáveis com carga fatorial 

mais alta são mais importantes ao exercer maior influência sobre o rótulo escolhido como 

representante do fator. 

Estudos de Stefano e Alberton (2015) investigou as competências voltadas para 

sustentabilidade em cooperativas agroindustriais e do qual instrumento de pesquisa foi obtido 

e adaptado. Identificou em análise fatorial, 4 fatores, sendo o primeiro denominado de 

competências estratégico/normativo com foco econômico e social. 

Não há intenção neste momento, em comparar os estudos e seus resultados, até 

porque são pautados em objetivos e públicos diferentes, mas que, mesmo assim merece 

destaque a diferenciação obtida no primeiro fator, descrita na presença da dimensão social e 

ausência de 3 competências (foco no pensamento sistêmico; preventiva e Interpessoal). 

Como no primeiro fator há a presença de todas as competências pesquisadas, busca-

se nos documentos internos e nas entrevistas realizadas na instituição financeira, entender 

como são tratadas as competências para sustentabilidade, do qual alguns questionamentos 

permitem corroborar com informações ao estudo. 

No segundo fator, corresponde a 18,41% da variância explicada, composto por 8 

itens, com carga fatorial superior a 0,60, após rotação do fator, permitem interpretá-los como 

correlação das variáveis ao fator apresentado e alfa de Cronbach de 0,922, observa-se a forte 

presença das competências preventivas com 6 variáveis e retidos 2 variáveis de indicadores 

normativos, sob as dimensões ambientais e sociais presentes em 4 variáveis cada um. Assim 

pode-se descrever esse fator como Competência Preventiva e normativa com foco ambiental 

e social. 

O terceiro fator, corresponde a 11,01% da variância explicada após rotação, há 

presença quase exclusiva da competência estratégica, com 4 variáveis, e uma para 
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competência interpessoal. Para as dimensões, 3 ambientais e 2 sociais, composto em sua 

totalidade por 5 variáveis com carga fatorial acima de 0,50, confiabilidade de 0,900. Assim 

este construto assume denominação de competência estratégica e interpessoal sob dimensão 

ambiental e social. 

O quarto fator é disposto em 6 variáveis, corresponde a 10.81% da variância 

explicada, carga fatorial superior a 0,50 e alfa de Cronbach de 0,886, composto  

exclusivamente pela competência foco no pensamento sistêmico, sob dimensão ambiental 

com 3 variáveis, social com 2 variáveis e  econômica com 1 variável, nominando constructo 

como Competência com foco no Pensamento Sistêmico Ambiental, Social e econômico. 

No quinto fator, composto por somente 3 variáveis, corresponde a 7,63 % da 

variância explicada, com carga fatorial acima de 0,50 e confiabilidade de 0,820 aparece 

novamente a competência estratégica de forma exclusiva sob perspectiva de dimensão 

ambiental, social e econômica, com 1 variável para cada dimensão. Assim, o constructo pode 

ser denominado como Competência estratégica sob dimensão ambiental, social e econômica, 

no entanto, as questões da competência estratégica parece que não estiveram muito alinhadas, 

pois se dividiram em dois constructos. 

A análise fatorial permitiu observar os o grande número de variáveis, de forma a 

agrupá-los, identificando as relações existentes, descritas em fatores. Sua aplicação resultou 

na existência de 5 fatores, denominados: 1º Competências para Sustentabilidade com foco 

econômico; 2º Competência Preventiva e normativa com foco ambiental e social; 3º 

competência estratégica e interpessoal sob dimensão ambiental e social; 4º Competência com 

foco no Pensamento Sistêmico Ambiental, Social e econômico e 5º Competência estratégica 

sob dimensão ambiental, social e econômica. 

Com os resultados fatoriais obtidos, algumas considerações podem ser feitas: 

a) O primeiro fator demonstra que todas as competências pesquisadas estão presentes 

no objeto de estudo, ligadas exclusivamente a dimensão econômica; 

b) As dimensões ambiental e social estão presentes nos fatores 2, 3, 4, e 5, ligadas a 

todas as competências pesquisadas, de menor carga fatorial; 

c) As competências estratégicas parecem não estar bem alinhadas no modelo do 

estudo, presente de forma dividida, entre os fatores 3 e 5; 

A seguir são abordadas as competências para sustentabilidade, de acordo com os 

relatórios internos e as entrevistas obtidas 

Neste primeiro momento, apresenta-se como as competências para sustentabilidade 

são abordadas pela instituição, observadas nos relatórios de sustentabilidade e site da 
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instituição, transcritos no Quadro 13. 

 

Quadro 13 – Competências para sustentabilidade 

Sustentabilidade é um conceito sistêmico, relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, 

culturais e ambientais da sociedade humana e se relaciona diretamente com o conceito desenvolvimento 

sustentável. 

Desenvolvimento sustentável foi um termo utilizado pela primeira vez em 1987, como resultado da 

Assembléia Geral das Nações Unidas, no relatório Our Common Future (Nosso Futuro Comum), conhecido 

como Relatório Brundtland. 

O conceito desenvolvimento sustentável foi definido no relatório como aquele que “atende as necessidades 

do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem as suas". 

Trata-se, portanto, de uma nova visão de mundo com implicação direta nas relações político-sociais, 

econômicas, culturais e ecológicas ao integrar em um mesmo processo o equilíbrio entre as dimensões 

econômicas, sociais e ambientais. Diz respeito à necessidade de revisar e redefinir modos de produção e 

padrões de consumo vigentes de tal modo que o crescimento econômico não seja alcançado a qualquer preço, 

mas considerando-se os impactos e a geração de valores sociais e ambientais decorrentes da atuação humana. 

O grande destaque deste eixo é a Estratégia Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS), que objetiva 

impulsionar o desenvolvimento das regiões brasileiras por meio da mobilização de agentes econômicos, 

sociais e políticos para o apoio de atividades oferecendo soluções sustentáveis, inclusivas e participativas. O 

DRS se sedimenta sobre o tripé da sustentabilidade: o apoio à atividade economicamente viável, socialmente 

justa e ambientalmente correta, sempre observada e respeitada a diversidade cultural. 

O [...] apóia atividades produtivas rurais e urbanas, identificadas como vocações e potencialidades da região 

em que se insere. Com o DRS, o Banco busca promover a inclusão social com o fortalecimento de ações 

voltadas para o empoderamento das pessoas, organizações e comunidades 

Fonte: Banco Alfa, (2013; 2014). 

 

Pode-se identificar que o conceito de sustentabilidade, descrito no Quadro 13, está 

em consonância com Elkington (1999). Também pode ser observar que o conceito de 

desenvolvimento sustentável também encontra-se presente e de forma a confundir-se aos 

conceitos do TBL e nas suas aplicações (social, ambiental e econômica).  

Na busca por instigar ainda mais estas questões, buscou-se entender, na visão dos 

entrevistados quais são as competências da sua organização que são voltadas à 

sustentabilidade?  

[...] creio que as estão voltadas as sustentabilidade são: O espírito publico, pois em 

ultima analise ela está ligada ao bem comum; a ética, porque valores morais são a 

base para uma vida sustentável; a eficiência, enquanto impulsionadora do uso 

racional de nossos recursos; e a própria competência descrita como sustentabilidade, 

na qual o banco se intitula como formador de opinião e sua responsabilidade em ser 

exemplo para outros públicos em ações voltadas ao tema.(E1) 

Agir considerando os impactos sociais, ambientais e econômicos e o compromisso 

com o desenvolvimento sustentável. (E2) 

 
 

 Em relação as respostas pode-se analisar que o E1 apresenta 3 competências 

ligadas aos valores da instituição, entre eles a própria sustentabilidade, já E2, considerou as 
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competências ligadas ao TBL, no entanto concluiu sua fala misturando os conceitos citados 

com desenvolvimento sustentável. 

Com a intenção de aprofundar a temática, buscou-se identificar no departamento de 

recursos humanos práticas de, treinamento, benefícios e que possam estar ligadas ao tema 

proposto, do quais podem ser descritos: 

 

Sim. Apesar dos temas de sustentabilidade no Banco estarem normativamente 

organizados em um unidade específica, o tema permeia todas as áreas do Banco, 

inclusive a área de gestão de pessoas. Apenas para citar alguns exemplos, cabe a ela 

prover treinamentos sobre o programa de ecoeficiência, do qual todas as agências do 

país precisam ter ao menos um funcionário treinado. Outra é a condução ou cogestão 

dos programas de voluntariado e a gestão dos programas de ecoeficiência em âmbito 

estadual, através da verificação de adequação aos normativos internos e repasse de 

orientações para as agências. (E1) 

 

Aprimoramento pessoal e profissional, através de cursos oferecidos na Universidade 

Corporativa, sistema de oportunidades para equidade de gêneros, possibilidade de 

união com pessoas do mesmo sexo (inclusive como beneficiários do plano de saúde 

da empresa), comprometimento com a qualidade de vida dos funcionários, 

pagamento de salários em dia, cumprimento de todas as leis do trabalho, 

oportunidade de realização de cursos de línguas, graduação, mestrado e doutorado 

parcialmente financiados pela empresa e muitas outras ações sustentáveis. (E2) 

 

Dentro da gestão de pessoas há diversos cursos e treinamentos voltados a 

sustentabilidade, além de fazer parte da GDC, há uma unidade exclusiva, a unidade 

de desenvolvimento sustentável, responsável por implantar produtos e serviços com 

vocação para sustentabilidade. (E4) 

 

 

Pode-se identificar por meio do E1 que a instituição promove treinamentos para o 

contexto ambiental tratado como ecoeficiência e para programas sociais nos programas de 

voluntariado. Ainda que tratando de exemplos, parece haver certa falta de sincronia com o 

contexto da sustentabilidade. E4 reafirma o conflito de conceitos internos ao elencar a 

unidade de desenvolvimento sustentável ao qual possui responsabilidade sobre treinamentos, 

produtos e serviços voltados a sustentabilidade. Já para E2 a sustentabilidade apresenta-se em 

contexto global, em várias áreas da empresa, com fatores ligados à TBL. 

Ainda voltando ao tema de competências individuais, pergunta-se: Em sua opinião 

existem algumas competências individuais que auxiliariam no desenvolvimento da 

sustentabilidade dentro da empresa? Se sim, quais?  

 

Acho particularmente que as competências citadas anteriormente estão de acordo 

com os preceitos sustentáveis, pois ao ter relacionamentos éticos com os clientes, 

promovendo os valores da organização, tratando com eficiência a disponibilização 

dos recursos e considerando os impactos ambientais e sociais e também trazendo 

resultados econômicos, imprimindo o contexto da unicidade e do espírito público, 

apresentam o compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável. (E1) 
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Todas as competências individuais auxiliam no desenvolvimento da sustentabilidade 

dentro da organização, uma vez que elas estão vinculadas entre si. (E2) 

 

A ética, o conhecimento e a mobilização. (E3) 

 

Todas as áreas de competências individuais tem olhar voltado para a 

sustentabilidade. (E4) 
 

Nesta questão as competências individuais forma percebidos por todos os 

entrevistados com aspectos ligados a TBL, ainda que E1 ainda traz o contexto do 

desenvolvimento sustentável como compromisso da organização. 

Como o estudo apresentou no primeiro fator somente a dimensão econômica, e para 

melhor entender como a organização trata o contexto da sustentabilidade, parte-se para a 

questão de como a sustentabilidade é entendida pela instituição: 

 

[...] sustentabilidade é a capacidade de prover as demandas da população atual sem 

comprometer a capacidade de atendimento das necessidades das gerações futuras. 

Aproximando esse conceito do meio empresarial, trata-se de gerar os resultados de 

curto prazo esperado pela organização, construindo bases sólidas que permitam 

gerar resultados também no longo prazo, então para fazer negócios hoje, amanhã e 

depois. Expandindo o conceito para o meio em que a organização se insere, 

sustentabilidade para o Banco [...], significa ser útil a sociedade, estando atenta aos 

anseios de todos os seus stakeholders e contribuindo para o desenvolvimento 

equilibrado das comunidades em que se faz presente, assim o Banco cresce a medida 

que as comunidades nas quais ele se insere também se desenvolvem. (E1) 

 

Conceitualmente, sustentabilidade é a preocupação com três pilares: econômico, 

social e ambiental. Sustentabilidade, assim, é tudo aquilo que seja economicamente 

viável, socialmente justo e ambientalmente correto, respeitando-se sempre a 

diversidade cultural. (E2) 

 

No mundo corporativo, entretanto, sustentabilidade significa perenidade. Trata-se de 

realizar negócios que sejam perenes para a empresa e para os envolvidos ou o 

negócio denominado ganha-ganha. (E3) 

[...] realizar ações no presente com perspectivas de preservação de todos os recursos 

para as gerações futuras. É um processo de construção coletiva que envolve 

funcionários, clientes, comunidade, fornecedores, acionistas e governo, baseado na 

ética e no respeito. (E4) 

 

 

Aqui pode-se fazer uma inferência quanto a sustentabilidade no entendimento dos 

gestores, nas informações disseminadas pela instituição e o percebido pelos funcionários, do 

qual pode ser identificado que visão do gestor e da instituição estão alinhados e correspondem 

aos preceitos teóricos de sustentabilidade atrelado aos conceitos ambientais, sociais e 

econômicos tratados por Elkington (1999a) nos propósitos da TBL, que também está de 

acordo com os relatórios de sustentabilidade da instituição e também consta na missão e 

valores que a organização promove, no entanto, na visão dos pesquisados, a única dimensão 
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que surge no primeiro constructo foi a econômica, ou seja, na percepção dos funcionários, a 

sustentabilidade quando conectada ao exercício das suas funções na instituição, são orientadas 

unicamente pela dimensão econômico. 

Como a temática da sustentabilidade vem ao longo dos anos tornando-se mais 

evidenciada, foco de vários meios, inclusive do empresarial, buscou-se um meio de pesquisa 

on-line que pudesse demonstrar essa ocorrência. A ferramenta gratuita disponível em: 

https://tagul.com, permite uma representação gráfica na forma de nuvem de palavras contendo 

as palavras mais citadas em servidores da internet. De acordo com as palavras-chave 

propostas no estudo, foi disposta na Figura 5 sua representação na nuvem. 

 

 

Figura 5– Nuvem a partir das palavras-chave do estudo 

Fonte: https://tagul.com 

 

O tema “sustentabilidade” é posto em posição central por apresentar maior incidência 

de pesquisas junto a servidores de internet; já o termo “triple botton line” e “competências” 

aparecem nas formas equivalentes e por sua lateralidade ao termo central demonstra tendência 

em acompanhar as pesquisas na área.  

Na pesquisa, também houve intenção de identificar a compreensão acerca do termo 

“sustentabilidade” disponível por meio de questão aberta, indagando: “O que você 

compreende por sustentabilidade?” respondido por 929 participantes. Neste momento não 

houve intenção em vincular o tema a instituição pesquisada. O resultado é descrito, de forma 

resumida, na Tabela 15. 
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Tabela 15 - Compreensão do termo sustentabilidade 

O que você entende por Sustentabilidade Respondentes Porcentual % 

Dimensão Ambiental 293 31,53 

TBL nas dimensões Ambiental, Social e Econômica 171 18,40 

Dimensões Social e Ambiental 165 17,76 

Dimensão Econômica 91 9,79 

Dimensão Ambiental e Econômica 71 7,64 

Dimensão Social 61 6,56 

Outras Respostas  43 4,62 

Dimensão Social e Econômica 34 3,65 

Total 929 100 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Pode-se identificar na tabela 15 que a maioria dos funcionários não percebe a 

sustentabilidade por meio da dimensão do TBL, e sim pela questão ambiental. Apresentam 

ainda uma variedade de possibilidades, ligando o termo sustentabilidade a uma única 

dimensão, uma combinação de 2 dimensões. Ainda pequena proporção correlaciona o termo 

sustentabilidade às 3 dimensões propostas pelo TBL de Elkington (1999). 

Com intenção de aprofundar a discussão, investigaram-se também quais as ações e 

políticas da empresa voltadas à sustentabilidade, na percepção dos entrevistados: 

[...] desde a sua fundação o banco [...] sempre teve ações voltadas ao 

desenvolvimento sustentável do país. Notadamente ao longo dos últimos anos a 

entidade organizou suas políticas voltadas ao tema, tendo criado estruturas 

específicas para permitir que os conceitos estratégicos para o banco sobre 

sustentabilidade possam se materializar em ações concretas e permeiem todas as 

unidades da empresa. Atualmente essa estrutura denominasse UNS – Unidade de 

negócios sociais. Sua atuação é direcionada em três grandes eixos: o primeiro de 

negócios sustentáveis, o que diz respeito não apenas a condução daquilo que se 

convencionou chamar de negócios sociais, o Microcrédito Produtivo Orientado, 

Programa nacional de Agricultura Familiar, o Crédito Acessibilidade, Programa 

Minha Casa Minha Vida, os quais representam oportunidades de apoio na solução 

de problemas sociais, mas que ao mesmo tempo geram resultados para a 

organização; bem como com a geração de uma cultura organizacional que se 

preocupa com os impactos que porventura os empréstimos concedidos pela empresa 

possam gerar na sociedade. Em segundo lugar, os processos sustentáveis, com 

função de zelar para que os processos inerentes a atividade bancária possam reduzir 

as externalidades negativas e potencializar as positivas, tais como: programa de 

ecoeficiência, o qual é baseado no conceito dos 3Rs: reduzir o consumo de materiais 

como energia elétrica, água e papel; reutilizar e reciclar, com implantação de coleta 

seletiva em todas as unidades do Banco, destinando os resíduos sólidos para 

entidades de catadores. Em terceiro momento a cidadania empresarial, com suas 

políticas voltadas ao apoio financeiro a projetos de desenvolvimento econômico e 

social e ao incentivo a ações de voluntariado por parte do Quadro funcional, tanto da 

ativa quanto os aposentados. (E1) 

 

[...] o banco possui uma estratégia de desenvolvimento regional sustentável, 

conhecida pela sigla DRS, que busca identificar cadeias produtivas dentro de um 
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determinado território e, através da ação de diversos atores sociais, promover ações 

de melhoria dos indicadores dos pilares econômico, social e ambiental. O Banco, 

por sua vez, auxilia os parceiros com assessoria no oferecimento da sua metodologia 

da estratégia e na disponibilização de linhas de crédito para os beneficiários da 

estratégia de DRS. (E2) 

 

[...] partindo dos negócios sustentáveis presentes em produtos específicos para essa 

finalidade, passando pelos processos sustentáveis como forma de dirimir os 

impactos gerados pelos procedimentos bancários e finalizando com políticas 

incentivos sociais, econômicos e ambientais, (E3) 

 

Pode-se perceber que as resposta dos gestores segue a corrente teórica da TBL, ainda 

com certa falta de distinção com o desenvolvimento sustentável, e que estão também 

presentes nos programas institucionais e nos relatórios de sustentabilidade e de forma 

diferente ao percebido pelos funcionários, em que maioria relaciona TBL a questão ambiental. 

Ao relacionar as informações referente às ações e políticas da empresa voltadas à 

sustentabilidade descritas pelos gestores, com a percepção dos funcionários em análise 

fatorial, pode-se inferir que gestores e funcionários percebem a instituição de modos distintos. 

De um lado, a organização defende e promove estratégias tidas como sustentáveis, as 

quais são desenvolvidas pelas agências com apoio dos gestores, como percebidos nos relatos 

quando citados os programas, produtos e serviços bancários.  

Do outro lado, a percepção dos funcionários sobre os mesmo programas, produtos e 

serviços, entendem o termo sustentabilidade de modo difuso mesmo que maioria a relaciona 

com contexto ambiental, e que análise estatística demonstrou, por meio da análise fatorial, 

com seu primeiro fator, o entendimento de que somente um dos tripés do TBL pode ser 

percebido no estudo,  

Assim, este constructo demonstra uma divergência entre o plano de sustentabilidade 

da instituição e que realmente é percebido pelos funcionários, ou seja, a preocupação da 

gestão sustentável sobre as esferas econômica, ambiental e social proposta pela organização 

não é percebida desta forma pelos funcionários da instituição no Estado do Paraná, retratado 

pelo primeiro constructo de análise fatorial, de carga expressiva e exclusividade da dimensão 

econômica. 

De acordo com Elkington (1999a; 1999b; 2012) a sustentabilidade sob entendimento 

do TBL, deve ser compostos pela tríade (ambiental, social e econômica) e atender 

completamente essa condição para que ações sejam consideradas sustentáveis.  Munck, 

Borim-De-Souza e Zagui (2012) trata que os três pilares necessitam manter equilíbrio para 

que a estratégia sustentável tenha ação, o que, de acordo com o fatorial apresentado, essa 

condição não foi atendida e não pode ser considerada, na sua abrangência. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa é caracterizada como estudo de caso único, de caráter descritivo, 

transversal, de abordagem quantitativa e com objetivo de analisar as estratégias e 

competências com foco na sustentabilidade organizacional do Banco Alfa no Estado do 

Paraná, investigando as estratégias e ações voltadas à sustentabilidade, por meio de relatórios 

da instituição e da percepção dos funcionários e dos gestores, mensurando ainda seu nível de 

implementação.  

Ao tratar da vantagem competitiva a pesquisa permitiu identificar que o recurso 

“unicidade”, elencado como um dos valores da instituição, tratado como uma competência 

organizacional, também se enquadra no modelo da VBR, proposto por Barney e Clark (2007) 

e assim pode ser considerado um recurso gerador de vantagem competitiva; ainda demais 

valores compostos por “ética”, “eficiência”, “espírito público” e “sustentabilidade” são 

recursos de paridade competitiva. 

Por meio dos resultados estatísticos obtidos pode-se inferir que os funcionários da 

instituição financeira com maior tempo de empresa e de maior faixa etária percebem, 

identificam e reconhecem que o contexto da sustentabilidade está mais presente na instituição. 

Ainda, os funcionários comissionados nas funções gerenciais identificam de forma 

significativa as 5 competências (foco no pensamento sistêmico, preventiva, normativa, 

estratégica e interpessoal) ao comparar com os demais funcionários. Ainda quanto maior o 

tempo de empresa dos funcionários, maior a percepção das mesmas competências. 

As cinco competências para sustentabilidade (foco no pensamento sistêmico, 

preventiva, normativa, estratégica e Interpessoal) estão presentes na instituição e foram 

identificadas pelos funcionários no primeiro constructo da análise fatorial, no entanto ao tratar 

as questões de sustentabilidade por meio do TBL, somente a dimensão econômica foi 

evidenciada, o que a torna incompleta e não pode ser considerada, de acordo com Elkington 

(1999a; 2012). 

Mesmo não sendo presentes no primeiro fator, as dimensões ambiental e social foram 

elencadas nos 4 fatores subsequentes e conectadas às 5 competências pesquisadas, o que 

permite entendimento de que as competências para sustentabilidade na instituição, respeitando 

a amplitude espacial da pesquisa, é um processo que não pode ser considerado, mas que 

apresenta ações individuais e organizacionais que remete às dimensões ambiental, social e 

econômicas. 
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Entretanto, ainda que estas proposições sustentáveis representem as tendências 

mercadológicas das organizações, dado o respeito às questões sociais e ambientais e a 

legislação vigente, só estarão adequadas ao modelo de sustentabilidade organizacional se os 

indivíduos, integrantes destas organizações, estiverem aptos a executar as ações orientadas à 

sustentabilidade. 

De forma inicial, o conceito de sustentabilidade deve ser internalizado pelos 

funcionários e melhor dimensionado pela instituição haja vista que aborda os conceitos de 

sustentabilidade nos relatórios, site e documentos internos como desenvolvimento sustentável. 

Corrobora a este argumento a questão do entendimento pelos funcionários quanto ao 

conceito de sustentabilidade em que expressiva maioria desconhece relação com a tríade do 

TBL por meio da interdependência das dimensões ambiental, social e econômica. Ainda, 

grande parte dos respondentes entendem a sustentabilidade unicamente pelo viés ambiental. 

Somente 18,4% compreendem a interrelação da TBL com as 3 dimensões. 

Como a instituição já possui sistemas de gestão de competências e de avaliação para 

resultado, a percepção dos funcionários nas competências individuais e organizacionais 

envolvendo a sustentabilidade foi identificada, tento em pesquisa quantitativa, nas 5 

competências de Wiek; Withycombe; Redman (2015), quanto confirmada pelas entrevistas. 

A partir dos objetivos traçados e descritos no capítulo 3, foram atingidos os seguintes 

resultados: 

1-) As estratégias da instituição financeira são orientadas para resultados, e dessa 

forma, para geração de vantagem competitiva. Essa característica pode ser identificada na 

cadeia de valores da instituição, no qual o valor unicidade assume status de recurso gerador de 

vantagem competitiva. Os recursos: ética, eficiência, espírito público e sustentabilidade são 

considerados recursos de paridade competitiva. Assim, existem estratégias voltadas à 

sustentabilidade, no entanto, não podem ser consideradas geradoras de vantagem competitiva. 

 2-) A percepção dos funcionários permite identificar de forma significativa ligação 

das competências pesquisadas com os fatores: tempo de empresa, comissão e faixa etária. 

Ainda análise fatorial identificou 5 fatores: 1º competências para sustentabilidade com foco 

econômico; 2º Competência Preventiva e normativa com foco ambiental e social; 3º 

competência estratégica e interpessoal sob dimensão ambiental e social; 4º Competência com 

foco no Pensamento Sistêmico Ambiental, Social e econômico e 5º Competência estratégica 

sob dimensão ambiental, social e econômica. 

 O 1º fator traz todas as competências investigadas e apresenta exclusivamente a 

dimensão econômica, com maior carga fatorial; as dimensões social e ambiental estão 
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presentes, mas ligadas aos os demais fatores (2º a 5º). A expressividade do 1º fator demonstra 

dissociação do contexto da sustentabilidade proposta pela instituição quando comparado ao 

modelo do TBL, no qual a tríade representada pelas dimensões econômica, social e ambiental 

devem estar presentes e interrelacionadas. 

Ainda, as respostas dos gestores estão alinhadas tanto as informações institucionais 

obtidas no site e no relatório de sustentabilidade quanto a teoria de competências de 

McClelland (1973; 1998);  Fleury e Fleury (2004); Dutra (2001; 2008) e competências 

individuais de Fleury e Fleury (2004). 

3-) A mensuração do nível de implementação das competências individuais voltadas 

para sustentabilidade organizacional foi obtida por meio das médias das competências e das 

dimensões do TBL. Todas as competências investigadas foram identificadas, sendo as 

competências normativas mais evidentes (expressivas) seguida por foco no pensamento 

sistêmico, preventiva, estratégica e com menor média, a competência interpessoal. Ao tratar 

da dimensão do TBL, foi identificado que o pilar econômico teve maior média e menor desvio 

padrão e corrobora com a análise fatorial, ainda os pilares social e ambiental também 

obtiveram grau de concordância, ainda que inferior a dimensão econômica. 

O estudo pretende contribuir com o posicionamento dos funcionários da instituição 

financeira quanto ao programa de sustentabilidade organizacional, identificando a percepção 

destes junto às estratégias sustentáveis, reconhecendo as competências organizacionais e 

individuais que promovem a sustentabilidade organizacional, que contribuem para a geração 

de vantagem competitiva estratégica. 

Como em 2015 a instituição modificou a missão, a visão e os valores, retirando o 

conteúdo do desenvolvimento sustentável para agora abordar a sustentabilidade, eleva-se os 

conceitos internos de integração das dimensões econômica, social e ambiental, que vão ao 

encontro da teoria da TBL proposta por Elkington (1999), no entanto, a percepção dos 

funcionários da instituição, no Estado do Paraná,  permite identificar uma lacuna na aplicação 

dos conceitos sustentáveis. 

Como contribuição para a instituição financeira, este estudo apresenta a lacuna 

existente entre a teoria e a prática, ao evidenciar que as competências para sustentabilidade é 

percebida de forma difusa pelos funcionários, pois a instituição financeira apresenta e 

transmite para o mercado a idéia da sustentabilidade, de forma global, no entanto, no 

ambiente operacional, seus funcionários, na sua maioria percebem o destaque da dimensão 

econômica como fator preponderante nas relações do negócio. 
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Embora as competências para sustentabilidade sejam percebidas em maior potencial 

para o contexto econômico, é de grande importância que esta instituição financeira continue 

promovendo estudos voltados para o contexto ambiental e social. Assim, estas propostas 

estarão cada vez mais evidentes na sua cadeia de missão visão e valores e muito mais 

reconhecidas pelos funcionários e pela sociedade. 

O estudo pretende ainda agregar informações para a instituição financeira, acerca das 

estratégias sustentáveis e para a temática das competências para sustentabilidade como forma 

de integração teórica e prática. 

A pesquisa aplicada a instituição financeira do Banco Alfa teve abrangência espacial 

limitada apenas ao Estado do Paraná, assim, novos estudos aplicados na mesma instituição em 

outros estados, no território nacional ou na abrangência total da instituição, poderão 

apresentar resultados diferentes dos encontrados no presente estado. Outros estudos podem 

ser realizados de forma comparativa a outras instituições bancárias públicas e privadas, de 

abrangência nacional e internacional. 
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Apêndice A. Questionário semi-estruturado 

 

Prezado(a) Colaborador(a), 
Sou pesquisador da Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO e do 

Programa de Pós-Graduação em Administração, vinculado ao Mestrado Profissional em 
Administração da UNICENTRO. Trata-se de pesquisa de Mestrado em Administração realizado 
sob supervisão do Professor Dr. Silvio Roberto Stefano, desta instituição de ensino superior. A 
área de pesquisa é a competências voltadas à sustentabilidade organizacional. Atualmente, 
estou trabalhando em uma pesquisa, de caráter quantitativo, que tem como objetivo geral 
identificar as competências para sustentabilidade. 

Ressaltamos que todas as informações coletadas durante a pesquisa serão mantidas 
sob estrito sigilo.  

Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente à pesquisa. No 
aguardo do retorno, 
Pesquisador: Gylmar Teixeira – e-mail: gylmart@yahoo.com.br – fone (42) 3621-1100 e (42) 
9929-9119 – Brasil. 

Para alcançar esse objetivo de pesquisa, solicito sua colaboração no sentido de 
participar da pesquisa assinalando as questões a seguir. 
Instruções para preenchimento: 

 Não é necessário identificar-se no questionário;  

 Analise os itens e assinale com um “X” a opção correspondente a sua opinião/situação 
ou preencha as respostas.  

 
1- Gênero:  (    ) Masculino    (    ) Feminino 
 
2- Idade. Anos completos:_______________________ 
 
3- Tempo de atuação na empresa? Anos completos:___________________________ 
 
4- Setor que trabalha (ex. PF; PJ; APOIO, etc):____________________________ 
 
5- Qual a sua Escolaridade? 
(    ) Ensino Médio  (    ) Superior Incompleto 
(    ) Superior completo  (    ) Pós-Graduação completo 

    
7- Estado Civil: 
(   ) Casado ou União estável         (   ) Solteiro ou divorciado ou viúvo 
 
8. O que você entende por Sustentabilidade?_______________________________________ 

 
Diante da crescente competição no ambiente de negócios das Instituições financeiras, 

as competências para sustentabilidade ganham destaque como propulsoras de resultados. 
Neste sentido, convidamos você a responder sobre a sua atuação no Banco Alfa nos últimos 
12 meses. 
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Para as afirmativas a seguir assinale com um “X” a opção correspondente a sua opinião: 
 
O BANCO ALFA ... 

1 –Discordo 
Totalmente até 
6 – Concordo 
Totalmente 

 

 

... possui ações que visam a sustentabilidade ambiental  1 2 3 4 5 6   

... possui ações que visam a sustentabilidade social 1 2 3 4 5 6   

... possui ações que visam a sustentabilidade econômica 1 2 3 4 5 6   

... possui uma cultura organizacional voltada aos aspectos ambientais 1 2 3 4 5 6   

... possui uma cultura organizacional voltada aos aspectos sociais 1 2 3 4 5 6   

... possui uma cultura organizacional voltada aos aspectos econômicos 1 2 3 4 5 6   

... possui uma visão e missão que abrange os aspectos ambientais 1 2 3 4 5 6   

... possui uma visão e missão que abrange os aspectos sociais 1 2 3 4 5 6   

... possui uma visão e missão que abrange os aspectos econômicos 1 2 3 4 5 6   

... implementa ações específicas direcionadas ao meio ambiente (educação ambiental, 
lixo, água, energia, papel, uso racional de insumos, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... implementa ações sociais envolvendo a comunidade e seu entorno (saúde, projetos 
sociais, educação, fundações, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... implementa ações econômico-financeiras (empréstimos, financiamentos, MCMV, 
MPO, etc)  

1 2 3 4 5 6   

... previne impactos ambientais (lixo, consumo de energia/água, etc)  1 2 3 4 5 6   

... previne acidentes no trabalho dos funcionários (Impactos sociais) 1 2 3 4 5 6   

... previne impactos de perdas econômico-financeiras da empresa 1 2 3 4 5 6   

... tem planos para evitar danos ambientais futuros (lixo, consumo de energia/água/papel, 
etc)   

1 2 3 4 5 6   

... tem planos para evitar danos de saúde dos funcionários (futuros) 1 2 3 4 5 6   

... tem planos para evitar perdas econômico-financeiras futuros da empresa 1 2 3 4 5 6   

... possui políticas para evitar problemas ambientais futuros (lixo; consumo de 
energia/água/papel, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... possui políticas para saúde e qualidade de vida no trabalho (social) 1 2 3 4 5 6   

... possui políticas para a gestão econômico-financeira (sistemas (sinergia); plataforma  
investimentos, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... tem capacidade de especificar, aplicar, conciliar valores, princípios, objetivos e metas 
ambientais (educação ambiental, lixo, água, energia, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... tem capacidade de especificar, aplicar, conciliar valores, princípios, objetivos e metas 
sociais (responsabilidade social, voluntariado, apoio a fundações ou ações sociais, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... tem capacidade de especificar, aplicar, conciliar valores, princípios, objetivos e metas 
econômicos/financeiros  (empréstimos, financiamentos, etc)  

1 2 3 4 5 6   
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O BANCO ALFA... 

1 –Discordo 
Totalmente até 
6 – Concordo 
Totalmente 

 

 

... possui regras/normas de conduta, responsabilidade na área ambiental (educação 
ambiental, lixo, água,papel, energia, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... possui regras/normas de conduta, responsabilidade,na área social (responsabilidade 
social, voluntariado, apoio a fundações ou ações sociais, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... possui regras/normas de conduta, responsabilidade, na área econômica/financeira 
(empréstimos, financiamentos, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... atua com ética em relação a questões ambientais (educação ambiental, lixo, água, 
papel, energia, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... atua com ética em relação a questões sociais (responsabilidade social, voluntariado, 
apoio a fundações ou ações sociais, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... atua com ética em relação a questões econômico-financeiras (empréstimos, 
financiamentos, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... possui estratégias ou programas na área ambiental (educação ambiental, lixo, água, 
papel, energia, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... possui estratégias ou programas na área social (responsabilidade social, voluntariado, 
apoio a fundações ou ações sociais, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... possui estratégias ou programas na área econômico-financeira (empréstimos, 
financiamentos, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... possui alianças/parcerias com outras organizações na área ambiental (Escolas, 
Prefeituras, entidades, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... possui alianças/parcerias com outras organizações na área social (Prefeituras, Igrejas, 
Fundações,  NGs, Escolas, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... possui alianças/parcerias com outras organizações na área econômico-financeira 
(Bancos, Cooperativas de Crédito, outras Cooperativas, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... possui estratégias de aprendizagem (cursos, treinamento) na área ambiental (educação 
ambiental, lixo, água, energia, papel, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... possui estratégias de aprendizagem (cursos, treinamento) na área social 
(responsabilidade social, voluntariado, apoio a fundações ou ações sociais, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... possui estratégias de aprendizagem (cursos, treinamentos) na área econômico-
financeira (empréstimos, financiamentos, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... favorece a colaboração e o trabalho em equipe na área ambiental (educação 
ambiental, lixo, água, energia, papel, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... favorece a colaboração e o trabalho em equipe na área social (responsabilidade social, 
voluntariado, apoio a fundações ou ações sociais, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... favorece a colaboração e o trabalho em equipe na área econômico-financeira 
(empréstimos, financiamentos, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... possui lideranças ou gestores em ações ambientais (educação ambiental, lixo, água, 
energia, papel, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... possui lideranças ou gestores em ações sociais (responsabilidade social, voluntariado, 
apoio a fundações ou ações sociais, etc)  

1 2 3 4 5 6   

... possui lideranças  em ações econômico-financeira (empréstimos, financiamentos, etc) 1 2 3 4 5 6   

... comunica as ações ambientais desenvolvidas aos seus funcionários, e sociedade 
(educação ambiental, lixo, papel, água, energia, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... comunica as ações sociais desenvolvidas aos seus funcionários e sociedade 
(responsabilidade social, voluntariado, apoio a fundações ou ações sociais, etc) 

1 2 3 4 5 6   

... comunica o desempenho econômico-financeira aos seus funcionários e sociedade.  1 2 3 4 5 6   

Grato pela Colaboração! 
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Apêndice B. Roteiro de Entrevista semi-estruturadantrevista 

 

 Não é necessário identificar-se no questionário;  

 Analise os itens e assinale com um “X” a opção correspondente a sua opinião/situação 

ou preencha as respostas.  

 

2- Gênero: (    ) Masculino    (    ) Feminino 

 

2- Idade. Anos completos:_______________________ 

 

3- Tempo de atuação na empresa? Anos completos:___________________________ 

 

4 - Qual a sua Escolaridade? 

(    ) Superior incompleto ou completo 

(    ) Pós-Graduação incompleto ou completo 

    

5- Estado Civil: 

(   ) Casado ou União estável         (   ) Solteiro ou divorciado ou viúvo 

 

Caracterização da Organização 

Nome da agência: 

Local da sede (cidade/UF): 

Tempo de atuação no mercado: 

Qual o número de colaboradores efetivos: ________________ 31/07/2015 

 

1) O que o Banco entende por sustentabilidade?  

2) A organização possui políticas, ações ou projetos voltados para a sustentabilidade?  

3) Descreva as políticas, ações ou projetos voltados para a sustentabilidade?  

4) Desde quando eles foram implantados? 

5) Houve algum tipo de motivação para que fossem iniciados? (De quem por exemplo:  

mercado externo, retorno financeiro)?  

6) Qual foi a principal mudança na organização desde que iniciaram as ações? 

7) Por que a organização trabalha considerando a sustentabilidade? 

8) Como sua área se relaciona com as questões voltadas à sustentabilidade? Ajuda no 

planejamento e execução das práticas?  

9) Qual é a relação dos funcionários quanto às práticas relacionadas à sustentabilidade? Eles 

podem opinar sobre os programas de sustentabilidade?  

10) Eles influenciam de alguma forma nos resultados obtidos nesta área? 

11) Como eles são motivados a participarem das ações de sustentabilidade?  

12) Quem são os principais responsáveis ou influenciadores para que os funcionários 

participem dos programas de sustentabilidade?  
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13) Quais são os retornos que a organização obteve com as ações de sustentabilidade? 

14) Existe alguma prática do departamento de recursos humanos ligada às questões de 

sustentabilidade? (seleção, treinamento, benefícios etc) 

15) O que o Banco. Entende por competência organizacional e individual?  

16) Quais são as competências da sua organização? Existe alguma que a distingue da 

concorrência? 

17) Quais são as competências individuais necessárias a todos os funcionários da 

organização? 

18) Quais são as competências da sua organização que são voltadas à sustentabilidade?  

19) Em sua opinião existem algumas competências individuais que auxiliariam no 

desenvolvimento da sustentabilidade dentro da empresa? Se sim, quais?  

20) A organização possui implantado algum modelo de gestão por competências?  

21) Se sim, qual e como funciona? 

22) Desde quando funciona este sistema? 

23) Por que a organização adotou este sistema?  

24) Quais foram os principais benefícios esperados? Foram efetivados? 

25) Comente as mudanças geradas com o sistema? 

26) A organização identifica as competências individuais voltadas à sustentabilidade?  

27) Elas são incentivadas de alguma forma? 

28) Houve alguma diferença em relação ao tratamento da sustentabilidade após a implantação 

do sistema de competência? 
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APÊNDICE C. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARESCIDO – TECLE 

 

Prezado(a) Colaborador (a), 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Competências para 

sustentabilidade: uma análise no Banco Alfa., sob a responsabilidade de Gylmar Teixeira, que 

irá investigar, sob a perspectiva dos  gestores as estratégias e as ações das competências com 

foco na sustentabilidade organizacional do Banco Alfa.  

Assim, a escolha do tema desta pesquisa justifica-se por estudos em sustentabilidade 

no contexto organizacional, representam uma nova estratégia de desenvolvimento, com 

intuito de melhoria e minimização dos impactos ambientais e sociais oriundos do 

desenvolvimento econômico desmedido e ainda, presentes em todos os setores da sociedade. 

Além disso a gestão da sustentabilidade necessita obrigatoriamente de identificação e gestão 

de novas competências atreladas à estratégia organizacional, tornando assim, o corpo 

funcional dotado de grande responsabilidade para que a estratégia seja executada e ainda que 

suas contribuições sejam avaliadas por processos transparentes e valorizadas por critérios 

inseridos no modelo de gestão de competências praticado pela organização. 

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você deverá responder a 

um questionário que contem perguntas diretas e objetivas referentes a seus dados pessoais e 

profissionais acerca de sustentabilidade no Banco Alfa. 

Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer 

participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado o(a) os(as) 

entrevista sem nenhum prejuízo para você. 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: No questionário utilizado para realização da pesquisa o 

servidor poderá sentir-se constrangido perante as questões. A pesquisa apresenta um risco 

mínimo, que será reduzido com o cancelamento da pesquisa. Se precisar de tratamento por se 

sentir prejudicado por causa da pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da pesquisa, o 

pesquisador se responsabilizara pela assistência integral, imediata e gratuita encaminhando o 

servidor para um serviço de saúde para atendimento especializado. 
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3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo e a necessidade preeminente de uma 

avaliação perceptiva de valor após finalização deste curso. Pesquisas nesta perspectiva podem 

contribuir como um meio de aperfeiçoamento para todos os agentes envolvidos no processo. 

Ainda como o Banco elabora relatório anual de resultados e impactos ambientais, sociais e 

econômicos, esta pesquisa pretende avaliar a percepção dos funcionários e dos gestores 

quanto às estratégias e competências com foco na sustentabilidade organizacional no Banco, 

podendo assim colaborar com estudos práticos e contribuir com informações ao relatório. 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o (a) Sr.(a) nos fornecer ou que sejam 

conseguidas pelo instrumento de pesquisa serão utilizadas somente para esta pesquisa. 

Seus(suas) respostas, dados pessoais, ficarão em segredo e o seu nome não aparecerá em lugar 

nenhum dos (as) questionários nem quando os resultados forem apresentados. 

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos 

utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável e/ou o 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNICENTRO. 

Nome do pesquisador responsável: Gylmar Teixeira 

Endereço: Rua Jalile Hosni, 209 

Telefone para contato: (42) 9929-9119 

Horário de atendimento: 08h00min às 12h00min e 13h00min as 17h00min de 

segunda a sexta feira. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNICENTRO – COMEP 

Endereço: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Vila Carli 

Telefone: (42) 3629-8177 

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 se segue, em duas 

vias, sendo que uma via ficará com você. 
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CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr.(a) 

___________________________________________________________________, 

portador(a) da cédula de identidade __________________, declara que, após leitura 

minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram 

devidamente explicadas pelos pesquisadores, 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, assim o presente termo. 

 

Guarapuava, ______ de ____________________ de ______. 

 

 

    ___________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 

   ___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APENDICE “D. MATRIZ ANTI-IMAGEM DE CORRELAÇÕES – TESTE DE MSA
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