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RESUMO 

BARRANTES-BRICEÑO, C. E. Proposta e aplicação de um Modelo de Excelência de 

Gestão do Conhecimento para analisar como e quais Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU estão sendo atingidos em empresas brasileiras com objetivos de 

sustentabilidade definidos. 2021. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção – Escola 

de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021) 

Desde o século passado conceitos como “sustentabilidade”, “desenvolvimento sustentável” e 

“responsabilidade social corporativa” começaram a ser parte das teorias organizacionais e das 

pesquisas científicas mais recentes, como vários autores têm argumentado. Desde o ano de 

2013, quando a ONU começou a discutir a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 

onde se incluiu a declaração de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 

metas, sempre existiu um foco no esforço dos governos e países para cumprir esses objetivos. 

No entanto, com o enorme potencial e visão dos ODS, existem lacunas relacionada à gestão da 

informação por parte das instituições de alto nível, bem como o desconhecimento desses ODS 

na sociedade e o papel das organizações como promotoras e atores para atingir os ODS. Para 

resolver esse problema, este trabalho toma como base a pesquisa feita por Barrantes-Briceño e 

Santos (2019) para estudar, complementar e melhorar o Modelo de Excelência em Gestão do 

Conhecimento, rebatizado como KMEM21, criado com o fim de ser um indicador, medidor e 

ferramenta para avaliar como e quais ODS da ONU estão sendo atingidos em organizações 

brasileiras, indicando por meio de conceitos relacionados à Gestão do Conhecimento quais 

outros potenciais ODS podem ser atingidos, ajudando a direcionar as organizações para um 

Desenvolvimento Sustentável ótimo. A metodologia aplicada foi um questionário de 40 

perguntas tipo survey que permitiu avaliar, com uma tabela de pontuações, a porcentagem que 

as organizações alcançaram em relação ao cumprimento cada ODS. No total, 5 organizações 

responderam o questionário, e os resultados obtidos apresentam observações destacáveis quanto 

ao modelo. Em alguns casos houve divergências entre os relatórios das organizações com os 

resultados alcançados no KMEM21, em outros, o modelo provou estar alinhado com a visão 

que as organizações têm respeito ao cumprimento interno dos ODS. Mostrando que o KMEM21 

é uma ferramenta com potencial para ser aplicado de forma prática e poderá apresentar 

resultados fieis que reflitam a realidade das organizações a favor do cumprimento dos ODS. 

Palavras-Chaves: Gestão do Conhecimento; Modelo de Excelência Organizacional; Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável; Sustentabilidade; Desenvolvimento Sustentável; Modelo de 

Excelência de Gestão do Conhecimento. 



ABSTRACT 

BARRANTES-BRICEÑO, C. E. Proposal and application of a Knowledge Management 

Excellence Model to analyze how and which UN Sustainable Development Goals are being 

achieved in Brazilian companies with defined sustainability goals. 2021. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia de Produção – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de 

São Paulo, São Carlos, 2021) 

Since the last century, concepts such as “sustainability”, “sustainable development” and 

“corporate social responsibility” began to be part of organizational theories and more recent 

scientific research, as several authors have argued. Since 2013, when the UN began to discuss 

the 2030 Agenda for Sustainable Development, which included the declaration of 17 

Sustainable Development Goals (SDGs) and 169 targets, there has always been a focus on the 

efforts of governments and countries to meet those goals. However, with the huge potential and 

vision of the SDGs, there are gaps related to information management by high-level institutions, 

as well as the lack of knowledge of these SDGs in society and the role of organizations as 

promoters and actors to achieve the SDGs. To solve this problem, this work builds on the 

research done by Barrantes-Briceño and Santos (2019) to study, complement and improve the 

Knowledge Management Excellence Model, renamed as KMEM21, created with the aim of 

being an indicator, measurer and tool to assess how and which UN SDGs are being achieved in 

Brazilian organizations, indicating through concepts related to Knowledge Management which 

other potential SDGs can be achieved, helping to guide organizations towards an optimal 

Sustainable Development. The methodology applied was a 40-question survey-type 

questionnaire that allowed evaluating, with a table of scores, the percentage that organizations 

achieved in relation to meeting each SDG. In total, 5 organizations answered the questionnaire, 

and the results obtained show outstanding observations regarding the model. In some cases, 

there were divergences between the organizations' reports and the results achieved in the 

KMEM21, in others, the model proved to be in line with the organizations' vision regarding 

internal compliance with the SDGs. Showing that KMEM21 is a tool with the potential to be 

applied in a practical way and can present faithful results that reflect the reality of organizations 

in favor of meeting the SDGs. 

Keywords: Knowledge Management; Business Excellence Model; Sustainable Development 

Goals; Sustainability; Sustainable Development; Knowledge Management Excellence Model. 
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 Introdução 

O presente capítulo teve por intento versar acerca do contexto e as motivações no que 

concerne à temática desta Dissertação, explicitando os objetivos da pesquisa. 

 Contexto e tema de pesquisa 

Hodiernamente, os temas relativos ao meio ambiente, sustentabilidade, preocupação 

para com o futuro e a disponibilidade de recursos têm alçado maiores proporções ao redor do 

mundo. Pode-se mensurar que, mediante às intempéries climáticas às quais o planeta atravessa, 

seja um dos fatores que impulsionam o interesse de estudiosos, sobremaneira, tal preocupação 

se agravou, quando as consequências de anos de má administração de recursos vieram à tona, 

o que acentuou a contaminação e poluição em todos os ambientes e ecossistemas.  

À vista disso, a admoestação de cientistas e pesquisadores, no que tange ao aquecimento 

global, exiguidade de uso de energias renováveis, desperdício de água potável, crescimento 

demográfico infrene, extinção e destruição da flora e fauna, começaram a serem levadas em 

ponderação. Conforme Cavalcanti (2004) e Escrivão (2010) testificaram, o comportamento da 

economia global e da sociedade está se assestando para o esgotamento dos recursos naturais, 

por efeito de padrões de consumo que engendram danos ambientais inconvertíveis. Por 

conseguinte, existe um crescimento econômico que impacta custosamente as gerações atuais e 

futuras. 

 Outrossim, os autores supramencionados explicam que isso é resultância da anteferição 

das propriedades econômicas do atual contexto socioeconômico, e concluem que, é pertinaz 

modificar tais padrões de consumo e conscientizar a sociedade sobre questões ambientais, 

incontinenti. Infere-se, então, que o ser humano priorizou, em certa medida, continuar com os 

interesses particulares, além do consumo exacerbado, desperdício de comida e recursos, 

invasão e violação de ecossistemas e ambientes intatos.  

Não obstante, países, organizações sem fins lucrativos, grupos e movimentos sociais se 

importaram com estes acontecimentos no mundo. A Comissão sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, o Centro Internacional de Tecnologia 

Ambiental e o Plano de ação de Tecnologias Ambientais da União Europeia têm se empenhado 

no progredimento dos temas ambientais e sociais, incentivando os países; empresas; grupos; 

pesquisadores; cientistas; engenheiros e a sociedade em geral, a fim de que contribuam com seu 

“grão de areia” e melhorem o planeta. 
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Dessarte, é inevitável haurir por quais motivos estas organizações nasceram somente 

agora, e por que sob a administração e liderança de instituições e governos grandes e 

desenvolvidos?  A resposta é tão simples quanto lógica. A mudança climática e o aquecimento 

global são uma realidade latente, e os seres humanos têm contribuído para essa mudança e esse 

aquecimento acontecerem.  

É entusiasmante ver que há tantas organizações e planos de ação no mundo, com uma 

gama de ideias para mitigar os efeitos da destruição dos mananciais, limando a sobrevivência 

do planeta terra. Em conformidade com Kraemer (2010), essas mudanças se devem às pressões 

internacionais acerca do cuidado com meio ambiente, para que possamos ampliar as chances 

das gerações futuras, ancoradas no desenvolvimento sustentável. Conquanto, mesmo com todos 

os esforços, estamos além dos índices recomendados pelos órgãos ambientais, no que concerne 

a emissão de gases poluentes, bem como a interferência humana. 

Em virtude da atual contextura, no qual o interesse pela proteção e preservação do meio 

ambiente tem aumentado, partindo de conceitos como Sustentabilidade, Desenvolvimento 

Sustentável e Responsabilidade Social Corporativa, que compõem teorias, processos 

organizacionais e das pesquisas científicas, como explanam Dodd (1932), Friedman (1970), 

Lozano (2008) e Leon (2014).  

A ONU, por exemplo, cunhou o termo “Desenvolvimento Sustentável” (DS), um 

construto epistemológico de como a sociedade deve praticar e gerir o progresso. No documento 

“Nosso Futuro Comum” (Our Common Future, em inglês), a nomenclatura aparece com mais 

frequência. Caiado et al. (2018) apontaram que, esse conceito, propaga que o desenvolvimento 

deve ser planejado e organizado. Suplementarmente, o desenvolvimento sustentável é definido 

como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 

1987). 

Nesse seguimento, se começa a encontrar uma relação entre a sustentabilidade e as 

organizações, que são orientadas na utilização de recursos e apoio social, de uma forma mais 

clarividente, e não só tencionando ganho econômico. Aditivamente, os gerentes e líderes 

organizacionais começaram a desenvolver relações fortes com os membros das comunidades 

onde suas companhias operam.  
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 Isso acontece porque, hodiernamente, o conceito de DS é mais disseminado no mundo, 

fazendo-se um comparativo de duas décadas. Caiado et al. (2018) salientam que, o 

Desenvolvimento Sustentável obteve maior protagonismo, por conta dos problemas 

econômicos, sociais e ambientais, que precisam ser resolvidos em caráter de urgência. Kraemer 

(2010) explicou que, contendem mais esforço nos dias atuais, do que no passado. Ademais, 

Govindan et al. (2013) e Caiado et al. (2018) anuem sobre os desafios para atingir a 

sustentabilidade, um deles, por exemplo, trata da operacionalização das resoluções do Relatório 

da Comissão Brundtland.  

No introito de auxiliar essa operacionalização, no documento da ONU: “Transformando 

Nosso Mundo”, que procedeu o documento: “O Futuro que Queremos”, discutiu-se a Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no qual foi inclusa a declaração dos 17 Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas 169 metas para atingir e melhorar os setores 

mais vulneráveis da sociedade e do meio ambiente em ambiência global, demostrando a escala 

de ambição desse plano de ação. Os ODS foram estruturados a partir do legado de uma primeira 

iniciativa, conhecida como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), para 

complementá-la e ampliá-la. A ONU adotou os ODS como objetivos a serem alcançados até 

2030, no intento de realçar o desenvolvimento sustentável, globalmente (UNITED NATIONS, 

2019a, 2019b). 

Malgrado, a existência de um plano tão ambicioso, como os ODS, que envolve a 

população mundial, para a prática do desenvolvimento sustentável há um empecilho, que a 

ONU, os governos, as instituições, e os diversos movimentos ambientalistas e sociais possuem. 

Gloet e Samson (2017) descrevem bem esse problema, posto que, se trata sobre a dependência 

que tem a inovação da sustentabilidade de uma gestão eficaz de capital humano, relacional, 

estrutural, e social, que sustentará as organizações modernas para poder obter um 

desenvolvimento sustentável pleno.  Noutras palavras, o problema relaciona-se à falta de 

disseminação e gestão de informações e conhecimentos relacionados aos ODS, a partir dos 

níveis mais altos da sociedade, como os governos e a ONU, até os níveis-base da sociedade, 

como os trabalhadores, as donas de casa, os estudantes, dentre outros. 

Em contrapartida, as céleres mudanças na aplicação de tecnologias e o crescimento do 

ambiente organizacional a nível global aumentaram a quantidade de conhecimento que está 

disponível para os governos, as organizações e a sociedade, permitindo aumentar a velocidade 

dos processos de inovação e das respostas no ambiente interno (GLOET; SAMSON, 2017).  
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Nada obstante, ainda que, algumas pessoas acreditem que a transferência de 

conhecimento, através das tecnologias disponíveis seja mais atingível, isto não é verídico, como 

assevera Escrivão (2010), pois, nem todo conhecimento é fácil de ser trespassado. A autora 

também argumenta sobre a necessidade de novos esforços para poder estimular e motivar a 

geração e difusão de núperos conhecimentos e de trabalhar com pessoas que fazem parte da 

organização. 

Reed et al. (2014) e Fazey et al. (2014) aclaram que, de maneira simplificada, a criação 

e acumulação de mais conhecimento, não necessariamente, resultam em melhores práticas. 

Portanto, é necessário saber como esse conhecimento é gestado, assim, por meio da pesquisa, 

provavelmente, se informar quais políticas e práticas são relevantes, legítimas e accessíveis 

(PULLIN; KNIGHT, 2001; PULLIN et al., 2003; CONTANDRIOPOULOS et al., 2010; 

STRINGER; DOUGILL, 2013; LEVITON; HUGHES, 1981 apud REED et al., 2014).  

Mediante ao exposto, depreende-se que há falta de estratégias para gerar, classificar e 

propagar informação e conhecimento, de meios e tecnologias relevantes de difusão da 

informação, e que existe uma dificuldade, até mesmo na tradução para uma linguagem 

simplificada e padronizada de toda a informação e conhecimento, para que se possa perfazer 

toda a sociedade de forma efetiva.  

Em vista disso, o gap existente se encontra nos dois extremos da sociedade: de um lado, 

na gestão e disseminação da informação por parte dos governos e das instituições de alto nível, 

do outro, na falta de conhecimento e consciência por parte da comunidade sobre a 

sustentabilidade e os ODS. Esse défice nos dois extremos pode se resumir como a falta de 

Gestão de Conhecimento (GC). 

A Gestão do Conhecimento é de grande interesse nas áreas da ciência da informação; 

administração de empresas; engenharia industrial; comunicação; psicologia, entre outras. 

Também, ressalta-se sua aplicação na cultura organizacional, na produtividade e na 

competitividade empresarial (ARIAS et al., 2007). Escrivão (2010) avulta que, a GC é uma área 

do saber gerencial e, atualmente, é reconhecida sua relevância dentro das organizações. A 

autora também descreve, baseada em Nonaka (1994) e Nonaka e Takeuchi (1995), que os 

processos da Gestão do Conhecimento ainda não foram totalmente explorados, por exemplo, o 

processo de criação e difusão de novos conhecimentos. Supletivamente, a autora motiva a 

necessidade de estudar a GC para aprender e explorar ao máximo seu potencial. 
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Como resultado disso, para relacionar os conceitos dos ODS e da Gestão do 

Conhecimento, esta pesquisa teve como sustentáculo teórico o trabalho desenvolvido por 

Barrantes-Briceño e Santos (2019), no qual eles estudaram, complementaram e melhoraram o 

Modelo de Excelência de Gestão do Conhecimento (MEGC), ou em inglês, Knowledge 

Management Excellence Model (KMEM), que possui uma abordagem de GC. O KMEM, foi 

criado com a finalidade de ser indicador, medidor e artefato para espalhar os ODS a todos os 

stakeholders, mormente, nas organizações e, assim, preencher todos os problemas e a vaziez 

que os ODS têm, visando se tornar um modelo e indicação global, que possa ser amoldado e 

adotado em qualquer contexto organizacional, ou não.  

No presente trabalho, o KMEM foi aplicado em empresas que têm objetivos de 

sustentabilidade definidos dentro dos seus processos (entende-se em tal caso como, 

organizações sustentáveis), gerando um resultado coerente em termos de sustentabilidade para 

se atingir os ODS. A utilização desta ferramenta se argumenta por sua característica e 

abordagem com a GC, dado que, de acordo com Escrivão (2010), a Gestão do Conhecimento 

possibilita a criação, transferência, comunicação e aplicação do conhecimento em todas as suas 

vertentes, atingindo as metas e objetivos que foram elaborados. 

No fito de compreender o que são as organizações sustentáveis, a título de 

exemplificação, cita-se os conceitos do trabalho de Leon (2014). A autora sinaliza que, dentro 

das organizações, tanto a sustentabilidade, quanto o conhecimento têm suas fraquezas. Uma 

vez que, a sustentabilidade se sobreleva no desenvolvimento de relações com stakeholders, para 

identificar com antecedência o que pode acontecer no ambiente externo. Ou seja, a autora 

explica que, nesse ponto, surge a expectação de determinar oportunidades e ameaças que não 

são visíveis internamente, antes mesmo delas aparecerem.  

Por seu turno, o conhecimento ressalta a criação, disseminação, bem como seu uso, em 

geral, é um processo que ocorre no âmbito interno das organizações, onde a informação é 

aglomerada de dentro para fora. Deste modo, Leon (2014) aduz que, embora ocorra um 

desenvolvimento de instrumentos para esses processos há uma incúria na dedicação de tempo 

para transformar o conhecimento em ação. A Figura 1 ressalta as fraquezas encontradas por 

Leon (2014). 
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Figura 1. Fraquezas da sustentabilidade e conhecimento dentro das organizações 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Leon (2014). 

Destarte, Leon (2014) define três tipos de organizações:  

• Tradicional: concentra-se no mercado e nas forças competitivas. Entende que o 

conhecimento é parte dessas forças competitivas; 

• Orientada para sustentabilidade: adapta-se à estrutura e cultura para ser capaz de atender às 

demandas do mercado; e 

• Sustentável: foca-se em obter desempenho econômico, social e ambiental usando a estrutura 

e cultura organizacional apropriada. 

          À custa disso, existe um tipo de organização que utiliza o melhor do conhecimento e da 

sustentabilidade, tornando-se uma organização sustentável baseada no conhecimento. Este tipo 

de organização surge da necessidade de entender que as empresas não podem ser, tão somente, 

organizações de conhecimento, nas quais o foco é gerenciar e disseminar novas informações, 

obtendo o conhecimento dos trabalhadores, mas, também ser agentes de câmbio, dentro e fora 

da própria organização, aplicando modelos e abordagens que tragam novos resultados, com 

capacidade de cumprir metas organizacionais e sustentáveis. A KPMG (2003), rumina sobre 

algumas condições de sucesso para uma boa gestão do conhecimento, por exemplo, os objetivos 

estratégicos.  

Existem umas características destacáveis das organizações que juntaram a 

sustentabilidade e o conhecimento, assim como Zollinger (2004), Nicolescu e Nicolescu (2005) 

apud Leon (2014) e Leon (2014) patenteiam. Esse tipo de organizações tem combinado as 

características mais importantes das organizações sustentáveis e das organizações do 

conhecimento, denominadas “organização sustentável baseada no conhecimento”. Segundo 

Leon (2014) as características são: 
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• Desenvolvimento de estruturas e práticas organizacionais que incentivem a criação, 

disseminação e uso do conhecimento; 

• Colaboração com funcionários; clientes; fornecedores; outras empresas; instituições e 

membros da comunidade; 

• Desenvolvimento de programas que tragam benefícios a todas as partes interessadas; 

• Estabelecimento de objetivos a nível econômico, ambiental e social a curto, médio e longo 

prazo  

Salienta-se, neste trabalho, que os ODS só podem ser atingidos, quando há uma relação 

interna para definir, nitidamente, competências e processos organizacionais de ponta a ponta na 

organização, possibilitando que essas competências e processos de negócios sejam diretamente 

conectados a áreas chave de conhecimento. Por essa razão, é necessário fazer menção às 

organizações sustentáveis baseadas no conhecimento e, a partir da aplicação do KMEM, se 

pode atingir os ODS nestes tipos de organizações.  

Nesse óbice, qual a importância das organizações sustentáveis baseadas no 

conhecimento para o cumprimento dos ODS? Consoante a Solís Pérez (2011), as forças de 

mudança deram origem, nas empresas, às necessidades de:  

1. Incrementar o rendimento de áreas de trabalho de conhecimento intensivo que requerem 

maior força competitiva; 

2. Aumentar as capacidades tecnológicas de informação e comunicação;  

3. Melhorar a compreensão de funções cognitivas humanas.  

Em outros termos, são as necessidades que trazem vantagens competitivas, não só às 

organizações, mas para os países onde essas encontram-se instaladas. Assim sendo, as 

organizações podem ser vistas como o acoplamento entre a sociedade e a economia de um país. 

Existem diversos casos de empresas que já fazem parte do imaginário de uma nação, ou que 

são uma pujança para a identidade de um país. Cite-se, por exemplo, a companhia de bebidas 

gasosas Coca-Cola, ou da empresa de automóveis General Motors, ambas são parte dá história 

e ideal dos EUA. É por isto que por meio das empresas pode existir uma chave para espalhar 

as informações e conhecimentos dos ODS e poder começar a atingir as metas tanto a um nível 

macro (nação), meso (sociedade) e micro (indivíduo). 

Nesse seguimento, a criação e uso de um modelo de excelência esteado em frameworks 

e conceitos organizacionais de gestão de conhecimento para o cumprimento dos ODS, baseia-
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se nos fundamentos de aplicação dos modelos de excelência organizacional ou de gestão da 

qualidade que existem no mundo. Precipuamente, no modelo Malcolm Baldrige, aplicado nos 

Estados Unidos (ASQ, 2021), no modelo EFQM, adotado na Europa (EFQM, 2019), e no 

Modelo de Excelência da Gestão (MEG), da Fundação Nacional da Qualidade, aplicado no 

Brasil (FNQ, 2018).  Ahmed e Elhag (2017) arrazoam que, a excelência organizacional 

integrada a um framework de Gestão do Conhecimento está se tornando um padrão e deixando 

de ser uma exceção. Por intermédio da globalização e processos de trabalho complexos, a 

Gestão de Conhecimento tem sido um fator de sucesso fulcral para os setores públicos e 

privados no mercado. 

Mediante ao exposto, percebe-se a relevância na criação de um modelo de excelência 

arrimado em frameworks de Gestão de Conhecimento. Nessa seara, como salientam Wong e 

Aspinwall (2004) e Oliveira et al. (2010), um framework pode orientar a implementação de 

Gestão de Conhecimento nas organizações, ensejando uma concepção integrada sobre o 

conhecimento na organização, acentuando as práticas associadas à respectiva gestão. 

Supletivamente, Wong e Aspinwall (2004, p. 94) asseveram que um framework para a 

implementação de Gestão de Conhecimento é “uma estrutura ou um conjunto de princípios 

norteadores, os quais são descritos de tal forma que forneçam orientação e direção em como 

conduzir a Gestão do Conhecimento numa organização”. Ao aplicar tal conceito no ambiente 

dos ODS da ONU, conclui-se que, a utilização do KMEM é o melhor caminho a se tracejar para 

alcançar o objetivo descrito neste trabalho. 

 Justificativa 

Wuelser e Pohl (2016) pesquisaram sobre diferentes tipos de projetos e, ao estudar vários 

tópicos sobre os desafios ambientais, concluíram que existem três tipos de contribuições 

científicas para o desenvolvimento sustentável: 

1. Pesquisadores fornecem uma melhor e mais fundamentada compreensão de certos 

fenômenos;  

2. Além de limitar padrões para o uso de recursos sustentavelmente; e 

3. Limitam uma série de parâmetros identificados para contextos específicos.  

Em face disso, considerações científicas são de extrema importância, dado que a 

pesquisa é considerada um esforço científico. Assim, os autores também reiteram que a 

importância da inclusão de agentes não acadêmicos e stakeholders incrementa a relevância da 

pesquisa (WUELSER; POHL, 2016). 
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Dessarte, este trabalho justifica-se no intento de contribuir com as discussões em torno 

da temática do desenvolvimento sustentável de modo contumaz, já que trata a questão dos ODS 

da ONU como eixo central medular, involucrando as organizações como objeto de pesquisa a 

ser estudado. Tal-qualmente, o trabalho cumpre 2 das 3 contribuições científicas mencionadas 

por Wuelser e Pohl (2016). A primeira, haja vista que o trabalho procurou criar um Modelo de 

Excelência baseado na Gestão do Conhecimento para dar uma compreensão simplificada e 

melhor estruturada, com a finalidade de atingir os ODS nas empresas. E, por consequência, 

poder ser adaptada e adotada em qualquer âmbito social, organizacional, acadêmico e 

governamental.  

Nessa lógica, abarca a terceira contribuição de Wuelser e Pohl (2016), porque estabelece 

uma série de critérios ou dimensões dentro do modelo que possibilita a fácil identificação de 

oportunidades de melhora ou de fraquezas, ao tentar cumprir os ODS. Ou seja, o modelo ajuda 

na identificação e medição do que está sendo feito, o que pode ser realizado e o que não tem 

sido feito dentro das organizações, nos seus próprios contextos, ao cumprimento dos ODS. 

 Objetivos 

 Objetivo Geral 

Melhorar o Modelo de Excelência em Gestão do Conhecimento, do inglês Knowledge 

Management Excellence Model (KMEM), rebatizado como KMEM21, para analisar e 

descrever quais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações 

Unidas (ONU) estão sendo atingidos em organizações brasileiras com objetivos e metas de 

sustentabilidade traçados. 

 Objetivos Específicos 

• Estudar, complementar e melhorar o Modelo de Excelência em Gestão do Conhecimento de 

Barrantes-Briceño e Santos (2019); 

• Localizar e descrever os conceitos organizacionais de Gestão do Conhecimento que estão 

relacionados com o KMEM21; 

• Analisar e detalhar a relação da Gestão do Conhecimento e dos Modelos de Excelência 

Organizacional com o KMEM21; 

• Aplicar o KMEM21 e retratar a relação das dimensões do modelo com os ODS da ONU;  

• Apresentar recomendações de melhoria, a partir do KMEM21 para as organizações 

implementarem mais e/ou melhor os ODS, internamente. 
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 Identificação do problema de pesquisa 

Os ODS são uma série de objetivos, confeccionados dentro de um plano de ação global 

conhecido como Agenda 2030, com o propósito de mitigar os danos ao meio ambiente até o 

ano 2030. O que foi analisado nas pesquisas, pondera-se que, se o nível atual de consumo de 

recursos e o pouco ou nulo interesse, para a melhoria de condições de vida das pessoas mais 

vulneráveis continuar, até o ano período mencionado, não haverá como reverter o quadro, no 

qual o planeta não conseguirá sustentar a população mundial, tampouco seu consumo (UNITED 

NATIONS, 2018a, 2018b, 2019c). 

Em função disso, é necessário pensar qual é a o papel que as empresas possuem na hora 

de atingir os ODS, qual é o interesse que têm, não só para gerar lucros exacerbados, emprego e 

vantagem tecnológica para um país, mas, também, em termos de sustentabilidade, de 

desenvolvimento social, de cuidado ao meio ambiente e de consciência para conviver no planeta 

de forma equânime. 

Conforme Gloet e Samson (2017) deslindam, mesmo que haja bastante literatura 

aludindo ao potencial do Modelos de Excelência Organizacional ou de gestão na melhoria do 

desempenho no mercado, por intermédio da Gestão de Conhecimento e do capital intelectual 

nas organizações do conhecimento, há poucas pesquisas que perscrutam o potencial dos MEO 

em moldar práticas de Gestão de Conhecimento para sustentar o sucesso organizacional rumo 

aos ODS. 

Em completude, no levantamento sistemático da bibliografia na Web of Science (WOS), 

não se encontrou informação, nem trabalhos que relacionaram os conceitos de Gestão do 

Conhecimento – Modelos de Excelência Organizacional – Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável em um só. Por esse motivo, encontrou-se a seguinte perquirição: 

Por que não há uma boa gestão de informações e conhecimentos em relação aos ODS, 

usando como ferramenta um modelo de excelência organizacional? 

 Método de pesquisa 

 Quanto à Abordagem 

Em aquiescência com Gerhardt e Silveira (2009), as pesquisas qualitativas não buscam 

uma representatividade numérica, e sim um aprofundamento da compreensão de um grupo 

determinado, quer seja um grupo social, organização, etc. Os métodos qualitativos explicam o 
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porquê das coisas, sem quantificar os valores, o pesquisador e seu conhecimento são parciais e 

limitados. O objetivo da amostra é produzir informações aprofundadas e ilustrativas. 

As autoras explicam que as pesquisas qualitativas têm como características: a 

objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever; compreender; explicar e a 

observância das diferenças entre o mundo social e o mundo natural. 

No que compele à pesquisa quantitativa Fonseca (2002) apud Gerhardt e Silveira (2009), 

arrola que, os resultados são quantificados, contados, mensurados e analisados estatística ou 

matematicamente. As amostras são, geralmente, grandes e consideradas representativas da 

população, por conseguinte, os resultados são o reflexo real de toda a população. A pesquisa se 

centra na objetividade. 

Desta maneira, para este trabalho, a abordagem foi do tipo quali-quantitativo, pois são 

estabelecidos um Método, um Instrumento e uma Técnica, tendo como alicerce o entendimento 

de Hilbert-Schule (2015), e, como será explicado no Capítulo 6, estes elementos possuem 

características de ambas abordagens de pesquisas, posto que, a técnica, que será uma tabela de 

pontuações, contém elementos qualitativos que serão avaliados e interpretados para dar um 

sentido quantitativo e um peso representativo. 

O instrumento é a explicação do KMEM, que se compõe de 8 dimensões que descrevem 

a abordagem e aplicação qualitativa do trabalho. Por último, o Método é um questionário de 40 

perguntas, com uma Escala de Likert de 4 pontos, que estabelece um caminho e obtém dados 

quantitativos e matemáticos para a conclusão do trabalho. 

No construto da presente tese, cabe ressaltar a pesquisa bibliográfica feita, utilizando a 

base de dados Web of Science, na qual procurou-se artigos e trabalhos em inglês, espanhol e 

português, que relacionaram os conceitos de Gestão do Conhecimento, Modelos de Excelência 

Organizacional e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sendo impossível encontrar 

algum resultado, que se coadunam com os três conceitos de forma direta ou indireta.  

Foram encontrados artigos que trabalhavam dois, dos três conceitos mencionados 

anteriormente, ou artigos que trabalhavam palavras-chave de algum dos três conceitos e 

relacionavam com outro, porém, nenhuma literatura foi identificada que realizasse a pesquisa 

como é a abordagem deste trabalho. Ademais, no total, foram utilizadas 152 referências, entre 

livros, artigos científicos e sites.  
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 Quanto à Natureza 

Na diretriz do argumento dilucidado por Gerhardt e Silveira (2009), a natureza da 

pesquisa é do tipo Aplicado, uma vez que objetiva urdir conhecimentos para aplicação prática, 

dirigido à solução de um problema específico, além de envolver verdades e interesses locais. 

Na tessitura deste trabalho, o objetivo é aplicar o KMEM para analisar quais e como 

estão sendo atingidos os ODS da ONU nas organizações. Ao aplicar o modelo, busca-se 

responder e resolver problemas relacionados com os ODS no cenário organizacional, indicando 

para as organizações, quais ODS não atingem, as que podem atingir e quais melhorar. 

 Quanto aos Objetivos 

Gerhardt e Silveira (2009), assentadas em Gil (2007) corroboram que, com base nos 

objetivos, é possível classificar as pesquisas de três formas: exploratória, descritiva e 

explicativa. Este trabalho baseia-se no tipo de pesquisa descritiva e explicativa.  A primeira, 

porque é necessário que o investigador tenha uma série de informações acerca do que deseja 

pesquisar, neste caso, as empresas, seus objetivos e as respostas sobre o procedimento de 

pesquisa aplicado, procurando descrever fatos e fenômenos de determinada realidade. As 

técnicas, a exemplo dos questionários, são muito usadas para este tipo de pesquisa, porquanto, 

o investigador baseia-se na informação obtida pelo público alvo sem comprovar ou verificar 

através da observação.  

Concomitantemente, este trabalho é definido como pesquisa explicativa, haja vista que, 

em conformidade com Gerhardt e Silveira (2009), a preocupação deste tipo de pesquisa é 

identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos, ou seja, 

explica os porquês, através dos resultados oferecidos. Para este trabalho, a identificação dos 

fatores serão: a relação entre as dimensões do KMEM com os ODS dentro das organizações. 

As autoras supramencionadas irrogam que, a pesquisa explicativa pode ser a 

continuação de uma descritiva, dado que a identificação de fatores que determinam um 

fenômeno exige que seja suficientemente detalhado e descrito. 

 Quanto ao Procedimento 

De acordo com o tipo de procedimento a ser aplicado, o que melhor se enquadra com os 

objetivos deste trabalho é a pesquisa com survey, ou pesquisa com questionário, uma vez que é 

a busca de informação diretamente com um grupo de interesse, procurando-se a obtenção de 

dados, mormente, no conhecimento do público alvo. Este tipo de procedimento é, 
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precipuamente, usado em pesquisas exploratórias e descritivas (GERHARDT; SILVEIRA, 

2009). 

A pesquisa com questionário faz referência à obtenção de dados ou informações sobre 

características, opiniões, ou aspirações de determinado grupo de pessoas, o instrumento é, 

congruentemente, um questionário aplicado, onde o respondente não é identificável, portanto o 

sigilo é uma prioridade. 

 Objeto de Estudo ou Unidade de Análise Prática 

Encontrou-se uma iniciativa voluntária criada no ano 2000, pelo então secretário-geral 

das Nações Unidas, Kofi Annan, conhecida como Pacto Global (PACTO GLOBAL, 2019a). 

Tal iniciativa é um chamado para as empresas alinharem suas estratégias e operações aos 10 

princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e 

Anticorrupção e, para desenvolver ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da 

sociedade, configurando-se como a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa no mundo. 

As empresas abrangidas nesta iniciativa, também assumem compromisso e responsabilidade de 

contribuírem para o alcance da agenda global de sustentabilidade, mais conhecida como a 

Agenda 2030 e os ODS (PACTO GLOBAL, 2019a). 

No Brasil, o Pacto Global - Rede Brasil preside o Conselho das Redes Locais na América 

Latina e o Conselho Global das Redes Locais. Criada em 2003, a Rede Brasil está vinculada ao 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que é parte da iniciativa global 

para cumprir os ODS da ONU que foram estabelecidos em 2015 (PACTO GLOBAL, 2019b). 

Destarte, visa-se buscar informações sobre as empresas integrantes do Pacto Global - 

Rede Brasil, a fim de contatar com as que tenham interesse em ser parte do estudo, que visa 

melhorar o entendimento do uso de um Modelo de Excelência baseado em conceitos de Gestão 

de Conhecimento, para poder atingir os ODS de forma eficiente e eficaz. De acordo com as 

informações obtidas no site do Pacto Global- Rede Brasil, existem algumas organizações 

reconhecidas, que são parte dessa iniciativa, entre elas se encontram: Ambev; Copel Telecom; 

CPFL Energia; CPFL Renováveis; Danone; Eletrobrás; Enel Brasil; Grupo Boticário; Itaú 

Unibanco; Natura; Petrobras; Santander; MRV Engenharia e Votorantim. 

 Motivação 

A ideia de realizar o presente estudo, bem como pesquisar sobre estes temas surgiu há 

um certo tempo, na minha Graduação em Engenharia Industrial na Universidade Manuela 
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Béltran de Bogotá, na Colômbia. Sobremaneira, pelo fato do meio ambiente e sustentabilidade 

integrarem minhas aptidões epistemológicas. Eu tinha o desejo de ser um engenheiro industrial 

com uma visão ambiental, e minha pergunta era: por que não existem mais engenheiros de áreas 

diferentes da engenharia ambiental que se preocupam com o meio ambiente?  Além dessa 

indagação, outro questionamento pairava sobre meu processo formativo: “o que eu posso fazer 

para contribuir com o meio ambiente, a partir das minhas escolhas profissionais? Essas 

perguntas tornaram-se se um desafio para mim. No meu trabalho de conclusão de curso, fiz um 

levantamento bibliográfico das fontes de energias renováveis e sua aplicabilidade no meu país, 

o primeiro passo para poder imergir na questão ambiental. 

Ato contínuo, houve uma oportunidade de cursar mestrado na Escola de Engenharia de 

São Carlos, da Universidade de São Paulo (USP), onde tive a oportunidade de me aprofundar 

como engenheiro de produção, mas, mantendo o desejo e acuidade em relação ao meio 

ambiente. Com a presteza e motivação do professor Fernando Almada, realizei um trabalho 

para um evento em Curitiba – PR, sobre sustentabilidade e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU, o que resultou em um artigo científico. A experiência obtida naquele 

evento me rumou para um novo horizonte, não só pela oportunidade de apresentar meu trabalho, 

mas, também, perceber quantos esforços estão sendo aplicados com relação aos ODS no âmbito 

acadêmico. 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 da Organização das 

Nações Unidas era o tema chave para poder responder às minhas sondagens iniciais. Nesse 

evento, observei o quanto tem sido feito e o que está por fazer para atingir tais objetivos. Foi a 

partir desse momento que me propus a procurar e contribuir com uma centelha naquilo que 

queria fazer anos atrás, ser um engenheiro que, sem integrar o ramo ambiental, consegue 

contribuir com o meio ambiente e sustentabilidade.  

O trabalho apresentado em Curitiba reuniu três conceitos-chave: a Gestão do 

Conhecimento como uma abordagem a ser usada para alcançar os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, usando como ponte um Modelo de Excelência de 

Organizacional. O que, finalmente, se tornou o tema de pesquisa do meu trabalho de mestrado. 

 Delimitação e escopo do trabalho 

Para a identificação do problema, entende-se que há uma pergunta principal a ser 

respondida, baseando-se no modelo de excelência em gestão do conhecimento já criado: 



33 

 

 

• Como pode-se desenvolver, otimizar e atingir os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU, através de um Modelo de Excelência baseado na Gestão do 

Conhecimento, nas empresas brasileiras que têm objetivos de sustentabilidades 

traçados? 

Doravante da pergunta de pesquisa, formulou-se os elementos principais deste trabalho: 

• Quais desafios existem para almejar os ODS da ONU?; 

• Existe uma interface entre Gestão do Conhecimento e os ODS da ONU?; 

• Existe algum método e/ou instrumento que consiga aplicar a Gestão de Conhecimento nos 

ODS da ONU?; 

• Assumindo que as empresas estão cumprindo alguns ODS, pergunta-se: como elas estão 

fazendo isso? Que estratégias estão usando? Como estão medindo esse progresso?; 

• Alguma dessas estratégias pode ser indicada, otimizada e validada para sua aplicabilidade 

em qualquer contexto?; 

• Pode tal estratégia contribuir à disseminação de informação e conhecimento dos ODS para 

toda a sociedade?;   

• Quais ODS podem realmente ser alcançados nas organizações? Quais não? 

Com a elucidação destas perguntas, os resultados da aplicação da abordagem serão 

apresentados. Destes resultados, conclusões e recomendações serão acrescentados e se dará à 

avaliação dos critérios do Modelo de Excelência de Gestão do Conhecimento que precisam de 

maior atenção para poder implementar mais ou melhor os ODS, concluindo na melhoria dos 

objetivos de sustentabilidade traçados nas organizações. 

 Resultados parciais 

Como parte dos resultados já obtidos, foi publicado um artigo em julho de 2019, 

intitulado: Knowledge management, the missing piece in the 2030 agenda and SDGs puzzle, no 

International Journal of Sustainability in Higher Education. Uniformemente, o trabalho foi 

apresentado no 2nd World Symposium on Sustainability Science and Research Universities and 

Sustainable Communities, em abril de 2019, em Curitiba-PR. 

O artigo apresenta a construção da primeira versão do Modelo de Excelência de Gestão 

de Conhecimento (MEGC), do inglês Knowledge Management Excellence Model (KMEM). O 

modelo tem o intuito de ser usado como indicador, medida e ferramenta para espalhar as metas 

dos ODS a todos os stakeholders, assim, os governos e altas gerências podem moldar facilmente 
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uma transformação em direção à sustentabilidade, usando o KMEM (BARRANTES 

BRICEÑO; SANTOS, 2019). 

O modelo tem a característica de ser crescente e adaptável às oportunidades e desafios 

que existem em qualquer contexto organizacional, dada sua abordagem na Gestão do 

Conhecimento. Supletivamente, tem a vantagem de ser aplicável dentro dos 17 ODS e 

disseminado para todos os participantes (BARRANTES BRICEÑO; SANTOS, 2019). 

O KMEM de Barrantes-Briceño e Santos (2019) possui 8 dimensões: liderança; pessoas; 

estratégias e planos; processos; recursos; informação e conhecimento; sociedade e resultados. 

Cada dimensão está construída e relacionada a 19 aspectos ou frameworks de GC. 18 desses 

frameworks foram tomados da pesquisa de Oliveira et al. (2010), o último framework, 

Resultados, também se comporta como dimensão e é o centro do modelo, como se observa na 

Figura 2.  

Figura 2. Modelo de Excelência de Gestão de Conhecimento (MEGC) 

 

 Fonte: Adaptado de Barrantes-Briceño e Santos (2019). 

Com respaldo nesses aspectos procura-se, não só usar o KMEM, mas complementá-lo, 

acrescentá-lo e aperfeiçoá-lo, uma vez que, como Barrantes-Briceño e Santos (2019) apontam 

nas limitações, o modelo está aberto para ser melhorado, de acordo com os requerimentos 

necessários, tomando como suporte uma melhor gestão do conhecimento. 

 Estrutura do trabalho 

O trabalho está estruturado em 7 capítulos. A partir do segundo capítulo é feita uma 

agrupação em três fases, conforme visto na Figura 3. O capítulo 1, Introdução, é dedicado ao 

contexto, aos objetivos e à justificativa da pesquisa. Nesse capítulo, se encontra, também, a 
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identificação do problema, os métodos, a motivação de realizar o projeto, a delimitação e 

escopo do trabalho e a estrutura dos capítulos subsequentes. A Fase I aborda o estado da arte, 

composto pelos quatro capítulos seguintes. 

O capítulo 2 aborda a Gestão do Conhecimento (GC), sua definição, informações 

relevantes e características. O capítulo 3, refere-se aos Modelos de Excelência Organizacional 

(MEO), definição, informações relevantes, uma comparativa dos modelos base, que são o 

Baldrige Excellence Framework (BEF), European Foundation Quality Management (EFQM) 

e o Modelo de Excelência em Gestão® (MEG) da FNQ. Além de abordar a história destes 

modelos e algumas informações. 

Figura 3. Estrutura do trabalho 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Dando seguimento, o Capítulo 4 mostra os fundamentos essenciais sobre a 

sustentabilidade e o Desenvolvimento Sustentável (DS), a definição de DS, informações 

relevantes, e a relevância e relação que tem a sustentabilidade e o DS para as organizações.  Na 

segunda metade do capítulo, trata-se sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Mostrando a história, definição, 

informações relevantes, e uma descrição de cada um dos ODS. 

Entra-se na Fase II, com um único, porém, extenso capítulo. O Capítulo 5 contém as 

informações sobre as interfaces bibliográficas dos conceitos-chave deste trabalho. Mostra-se a 

interface entre Gestão do Conhecimento – Desenvolvimento Sustentável; Modelos de 

Excelência Organizacional – Desenvolvimento Sustentável; Gestão do Conhecimento – 

Desenvolvimento Sustentável – Modelos de Excelência Organizacional; Gestão do 

Conhecimento – Modelos de Excelência Organizacional; Gestão do Conhecimento – Objetivos 
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de Desenvolvimento Sustentável; e Modelos de Excelência Organizacional – Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. Na Fase III há um desenvolvimento geral da pesquisa.  

O Capítulo 6 trata do Modelo de Excelência de Gestão de Conhecimento (MEGC – 

KMEM em inglês), definição, composição e apresentação do novo modelo, KMEM21, 

metodologia de aplicação, resultados e validação. Para finalizar, o Capítulo 7 apresenta as 

conclusões, limitações e implicações de temas para serem trabalhados futuramente. 
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 Gestão do Conhecimento (GC) 

A GC é um campo de estudo bastante diverso, suas aplicações são infinitas, tanto a nível 

teórico, quanto prático, sendo um dos recursos mais importantes que as empresas possuem. 

Vários autores aquiescem que é um conceito complexo, difícil de definir e de trabalhar, todavia, 

como alerta Vaz (2017), amparado em Zhang (2007), o conhecimento não agregará valor 

algum, se não for utilizado de forma consentânea. 

Zambrano e Quitián (2015), por exemplo, aduzem que o conceito é tão amplo, que existe 

uma grande quantidade de modelos e elementos comuns sem divisões nem definições claras. 

Nesse sentido, eles apresentam o trabalho desenvolvido por Barragán (2009), que forceja 

classificar os diferentes modelos de GC como: Modelos conceituais, teóricos e filosóficos de 

GC; Modelos cognoscitivos de capital intelectual de GC; Modelos de redes sociais y de trabalho 

de GC; Modelos científicos e tecnológicos de GC; e Modelos holísticos de GC. Isto apenas é 

parte de umas das tantas classificações que os autores tentam fazer da GC. 

No intento de compreender a complexidade da GC a nível organizacional, Alazmi e Zairi 

(2003) apontam alguns fatores críticos para a adoção da GC, esses fatores são: 

comprometimento da alta gerência, estratégia de GC, processos de GC, infraestrutura e cultura 

de GC. Entretanto, como saber quando é necessário adotar a GC? Nonaka (1994) declara que, 

qualquer organização que lide dinamicamente com um ambiente de mudança deve, não apenas 

processar informações com eficiência, mas, também, criar novas informações e conhecimentos, 

ou seja a base inicial para a adoção da GC. 

Por isso, as empresas hoje em dia têm uma consciência mais clarividente em relação à 

GC, porque se tornou um ativo do capital humano, desde o momento em que os empregados 

fazem explícitos seus conhecimentos para a organização usando a infraestrutura e ferramentas 

de comunicação disponíveis, procurando administrar tal conhecimento em atividades que 

ajudem a adquirir valor e sentido para a empresa (BENNET; BENNET, 2003; MIJANGOS; 

MANZO, 2012).  

Em ambiência acadêmica, a situação não é diferente, pois, vários são os autores que 

desvelam suas perspectivas acerca de como é tratada a GC. A título de exemplificação, a Guilló 

e García-Fernández (2012), eles exibem os vários conceitos que estudam a GC, dentre deles, 

têm-se: a aprendizagem organizativa, o conhecimento organizativo e a organização da 

aprendizagem, em livre tradução. Outro exemplo é de Escrivão et al. (2011), que se expendem 



38 

 

 

sobre a necessidade de estudar a GC, através de uma nova perspectiva, na qual, não se fite tão 

somente o lucro das empresas, mas, também a otimização de processos e atividades. 

Ainda nessa diretriz, para Loon (2019), a GC é estudada conjuntamente com outras 

vanguardas em inúmeros contextos. Exemplo disso são os muitos autores que mencionam na 

sua pesquisa e que, por exemplo, estudam o papel da GC na obtenção de alto desempenho da 

empresa, ou examinando o papel mediador da GC na relação entre cultura organizacional, 

estrutura, estratégia e eficácia organizacional, analisam, também, o papel da GC na inovação 

transformadora, e acrescenta que existem autores que estudam a GC no nível nacional, por 

exemplo, em trabalhos que examinam a prática da GC em unidades de pesquisa e 

desenvolvimento americanas e chinesas, ou estudos que exploram as práticas de GC em uma 

empresa de saúde do Reino Unido e, finalmente, pesquisas que investigam a GC em pequenas 

e médias empresas em Portugal. 

Não obstante, surge mais uma dubiez: por que existem tantos e vários autores que 

explanam suas perspectivas e seus estudos realizados em prol da GC? A priori, esta era é 

reconhecida por profusos estudiosos como a “Era do conhecimento”, ou a “Sociedade do 

conhecimento”, porquanto denotam que o trabalho pesado, a força bruta, a quantidade de terras, 

dinheiro ou número de empregados, não tornam uma empresa, bem como uma sociedade, 

maiores ou menores e, sim, o uso adequado das informações e conhecimentos. Portanto, a 

mesma é marcada por um fator dominante: “a mudança para uma sociedade do conhecimento”, 

e isso faz que a GC seja um ponto fulcral e um conceito a ser estudado e trabalhado 

(ESCRIVÃO, 2010; NONAKA; TAKEUCHI, 1997 apud ESCRIVÃO, 2010; WARTZMAN, 

2014).  

Sem embargo, não basta saber acerca da GC, nem de seus fatores chave ou os estudos 

feitos entorno do tema, sem avultar os postulados de Harari (2013), neste caso, para poder ter 

uma gestão eficaz do conhecimento, primeiro é necessário relacioná-la à gestão de pessoas e a 

de informação, esta última apoiada por tecnologias e ferramentas estratégicas. Como 

complemento, mostra-se a necessidade que gravita em torno da GC, baseado no trabalho de 

Gestión del Conocimiento (2003), em que tal gestão é pertinaz para canalizar a informação que 

se tem sobre as pessoas que integram uma organização, permitindo o fluxo contínuo 

compartilhe e favoreça o crescimento e a estabilidade ao longo do tempo de uma associação, 

empresa, entidade, etc. 
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 Definição 

Definir a GC, não é uma tarefa fácil, como acontece com outros conceitos já 

estabelecidos ou trabalhados durante anos. Mesmo existindo autores com copiosos trabalhos e 

artigos sobre o tema, com diferentes perspectivas de como deve ser trabalhado a GC, o conceito 

não é simples, mesmo porque, nunca teve uma definição consensual. Alazmi (2003) subscreve 

essa ideia, pois, menciona que, desde o surgimento da GC como iniciativa de gerenciamento, 

houve várias definições propostas para o que é e que tipo de conhecimento precisa ser 

gerenciado, isto, baseado no que Nonaka (1994); Davenport et al., (1996); e Alavi e Leidner 

(1999) proferiram. 

Aludindo a Sveiby (1997b); Buchman (1998) e Davenport e Prusak (1998b), que não 

existe uma definição clara para GC, porque contém diversas representações e micro conceitos 

adicionais. Alazmi (2003) continua argumentando, muitos autores concordam que, a GC requer 

uma transformação organizacional sistêmica, incluindo a cultura organizacional, estrutura e 

estilo de gerenciamento. 

Entrementes, antes de adentrar na definição geral de Gestão do Conhecimento, faz-se 

substancial definir cada uma das palavras que compõem esse conceito. North e Kumta (2018) 

explicitam o que é gestão ou gerenciamento e o papel que representa em uma organização de 

aprendizagem, eles se amparam na concepção de Drucker. Logo, gerenciamento significa: 

1. Tornar os pontos fortes das pessoas eficazes e suas fraquezas irrelevantes; 

2. Aumentar a capacidade das pessoas de contribuir; 

3. Integrar pessoas em um empreendimento comum, pensando, definindo e exemplificando os 

objetivos, valores e metas organizacionais; 

4. Permitir que a empresa e seus membros cresçam e se desenvolvam por meio de treinamento, 

desenvolvimento e ensino;   

5. Garantir que todos saibam o que precisa ser realizado, o que eles podem esperar de você e o 

que é esperado deles. A administração permite coordenar centenas ou milhares de pessoas 

com diferentes habilidades e conhecimentos para alcançar objetivos comuns. 

À vista disso, Schmelkes (2011) define, tanto o que é gestão, quanto o que é 

conhecimento. Nos dizeres dele, gestão no sentido mais simples concerne a “fazer com que as 

coisas aconteçam”. E, conhecimento, refere-se às crenças e compromissos que vão além de 

informações ordinárias. Quer dizer, é uma mistura de experiência, valores, informações 
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contextuais e percepção de especialistas que fornece uma estrutura para avaliar e incorporar 

novas experiências e informações. 

Tendo apreendido o que esses dois termos significam, procurou-se o que é GC, contudo, 

em consonância ao mencionado anteriormente, não existe definição clara, específica ou atestada 

pela maioria. Assim sendo, elaborou-se uma revisão da literatura, versando sobre os trabalhos 

e autores apresentados nesta pesquisa, para saber o que cada um deles define como GC. 

Desse escopo, houve 34 trabalhos que definiram o que é GC, alguns desses trabalhos 

apresentaram, tanto definições próprias, quanto de outrem. Isso exprime que, em total foram 

encontradas 72 definições próprias e referenciadas para a GC. Como detalhe, grande número 

das definições faz alusão a processos ou atividades que a GC deve possuir ou implementar. A 

análise e classificação das definições podem ser vistas no Anexo 01. 

Nada obstante, no introito de formar um consenso para definir a GC, neste trabalho, 

foram consideradas as definições que apresentavam atividades ou processos, estes foram 

computados em uma tabela de Excel, a fim de se conhecer quais atividades/processos tiveram 

mais citações. 

Cabe ressaltar que, algumas atividades/processos listados apresentaram sinônimos, 

outrossim, o primeiro passo foi computar o total de menções de cada atividade/processo e, 

ulteriormente, associou-se com seu sinônimo mais próximo, se utilizou como apoio o dicionário 

on-line Michaelis e o site sinônimos.com.br. Em síntese, se definiu um sinônimo principal 

(aquele com maior número de citações), para representar uma série semelhante de 

atividades/processos, como é visto no Quadro 1. 

Quadro 1. Atividades/processos, sinônimos principais e citações totais para definir a GC 

Atividade/Processo Sinônimo Principal Citações totais 

Captar 

Absorver 

Incorporar 

Reter 

Capturar 

Capturar 31 

Abstrair 

Separar 

Filtrar 

Selecionar 

Selecionar 10 

Importar 

Interconectar 

Acessar 

Adquirir 

Adquirir 18 

Achar 

Detectar 

Encontrar 

Localizar 

Reconhecer 

Descobrir 

Identificar 

Identificar 25 
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Quadro 1. Atividades/processos, sinônimos principais e citações totais para definir a GC (continua) 

Acumular 

Coletar 

Armazenar 

Armazenar 25 

Integrar 

Servir 

Adaptar 

Adaptar 4 

Reutilizar 

Trabalhar 

Adotar 

Utilizar 

Aplicar 

Usar 

Usar 45 

Apoiar 

Mobilizar 

Potencializar 

Otimizar 

Alavancar 

Alavancar 8 

Medir 

Validar 

Avaliar 

Analisar 

Explorar 

Analisar 15 

Aprender Aprender 1 

Circular 

Externalizar 

Mostrar 

Representar 

Difundir 

Apresentar 

Disseminar 

Disseminar 24 

Articular 

Estruturar 

Combinar 

Planejar 

Organizar 

Organizar 24 

Auditar Auditar 1 

Determinar 

Indexar 

Perfilar 

Catalogar 

Categorizar 

Classificar 

Codificar 

Classificar 11 

Colaborar Colaborar 1 

Colocar Colocar 1 

Dividir 

Partilhar 

Distribuir 

Compartilhar 

Compartilhar 37 

Discutir 

Influir 

Manifestar 

Notificar 

Comunicar 

Transmitir 

Transferir 

Transferir 27 

Construir 

Gerar 
Criar 59 
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Quadro 1. Atividades/processos, sinônimos principais e citações totais para definir a GC (conclusão) 

Desenvolver 

Criar 
  

Coordenar 

Controlar 

Gerir 

Gerenciar 

Gerenciar 19 

Converter 

Transformar 
Transformar 4 

Realizar 

Desempenhar 

Elaborar 

Operar 

Fazer 

Implementar 

Implementar 8 

Destilar Destilar 1 

Digitalizar Digitalizar 1 

Disponibilizar 

Facilitar 
Facilitar 4 

Documentar Documentar 1 

Experimentar 

Processar 

Testar 

Interpretar 

Interpretar 5 

Extrair 

Obter 
Obter 4 

Iniciar Iniciar 1 

Inovar 

Renovar 

Recuperar 

Recuperar 8 

Internalizar Internalizar 1 

Socializar Socializar 1 

Preservar 

Manter 

Proteger 

Proteger 6 

Padronizar Padronizar 1 

Solucionar Solucionar 1 

Procurar 

Buscar 
Buscar 3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Com vistas a explanar o conceito de GC para este trabalho e, talvez, abalroar como 

definição para trabalhos diversos, em outros campos epistemológicos, tomou-se as 

atividades/processos que tiveram 15 citações ou mais no Quadro 1, pois, indicam uma maior 

relevância com a grande maioria de autores. Por consequência, a definição de GC adotada para 

este trabalho, é:  

A Gestão do Conhecimento trata sobre todas as atividades ou processos encarregados de 

criar; adquirir; capturar; analisar; organizar; gerenciar; armazenar; usar; disseminar; transferir 

e compartilhar conhecimento e informação, com o intuito de otimizar e melhorar a capacidade 

da organização, para crescer e enfrentar as mudanças organizacionais inconstantes. 
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Essas atividades ou processos podem seguir a ordem projetada na definição, sendo que 

uma organização pode começar pela criação, aquisição ou captura de conhecimento, depois, 

analisar, organizar, e gerenciar a informação obtida para armazená-la e usá-la no momento 

certo, disseminando para toda a organização e permitindo processos de transferência e 

compartilhamento de informações e conhecimentos. 

Em síntese, se pode evidenciar, desde a revisão da literatura até a composição da 

definição da GC, como esse conceito é complexo. Não é sem motivo que o conhecimento, como 

produto intangível, é difícil de ser trabalhado nas organizações, afinal, as empresas praticam 

algo que gere lucro, ou pelo menos, algo que dê resultados visíveis, mesuráveis e tratáveis. 

Apesar da importância da GC para diversas organizações, estas não se motivam ferventemente 

a investir em iniciativas de GC, pois, sua complexidade radica desde sua própria definição. 

 Informações Relevantes 

 Perspectivas organizacionais da GC em organizações de aprendizagem 

Zack et al. (2009) alvitram que, cerca de 15 anos antes da pesquisa que realizaram em 

2009, o conceito de GC passou de emergente a cada vez mais comum nas organizações, 

acrescentam que isso se evidencia pela quantidade de periódicos, revistas e trabalhos dedicados 

à GC. Igualmente, pela imensa quantidade de literatura encontrada, e como foi visto na seção 

da definição, dependendo da perspectiva, a GC pode desempenhar um listado enorme de 

atividades e processos dentro de uma organização. 

 Uniformemente, existe uma série de perspectivas organizacionais dentro da GC que 

incluem a cultura, a estratégia, o desempenho ou performance e a medição.  Esta subseção 

enfoca-se em apresentar tais perspectivas da GC, especialmente, naquelas organizações que já 

usam o conhecimento como parte do seu arsenal. Leon (2014) referenciado por Davies e Botkin 

(1994); Drucker (1988) e, Nonaka (1994), define essas organizações como: “organizações 

baseadas no conhecimento”, as quais surgem pela mudança das teorias organizacionais na 

transição da economia pós-industrial, a uma baseada no conhecimento. 

Guilló e García-Fernández (2012) expõem um conceito semelhante, a organização de 

aprendizagem. Ressaltam que o termo já é usado na literatura por vários autores, como Nonaka 

e Takeuchi (1995); Senge (1992); Leonge-Barton (1992), e (1995); Garvin 1993); Mayo e Lank 

(1994); Swieringa e Wierdsma (1995); Nevis et al. (1996); Spender (1996) e; Maqsood e Walter 

(2007). Definem, também, que uma organização de aprendizagem ou como Leon (2014) 
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assinala, uma organização baseada no conhecimento é uma empresa capaz de aplicar e usar o 

conhecimento, explorar e extrair seus recursos, adaptar e mudar o ambiente, e aprender e 

desenvolver seu conhecimento e transformá-lo em novo. 

Para singrar a relação da GC, cita-se o trabalho de Zack et al. (2009), os autores dizem 

que, a cultura é, talvez, o fator mais influente na promoção da prática da GC, maiormente, em 

organizações que valorizem seus funcionários pelo que sabem e os recompensem por 

compartilhar esse conhecimento, que saibam aproveitar o capital intelectual que detêm, posto 

que, segundo Wiig (1999, p.4) apud Escrivão (2010): “a meta da gestão do conhecimento é 

construir e explorar o capital intelectual com eficácia e lucratividade”. 

No prisma da estratégia, autores como Kogut e Zander (1992) apud Zambrano e Quitián 

(2015) e Alazmi (2003) anuem que, a eclosão do conhecimento dentro da organização é um dos 

recursos estratégicos mais importantes, os autores urgem com o argumento de que muitos 

gerentes acreditam na vantagem da estratégia que pode advir de saber mais que os concorrentes. 

Abrenhando no âmbito de desempenho ou performance, a OECD (1996), pretextam que, 

os investimentos em conhecimento podem aumentar a capacidade profícua de outros fatores de 

produção e transformá-los em novos produtos ou processos. Complementarmente, Boiral 

(2002) apud Escrivão et al. (2011) deslinda que, a GC é essencial para todo e qualquer tipo de 

organização, modificando e aperfeiçoando as práticas organizacionais, ajudando e contribuindo 

com diversas organizações e adaptando-se aos objetivos de cada uma delas. Nesse sentido: 

Os principais ativos da empresa são o conhecimento e as experiências dos 

funcionários. Duas empresas com os mesmos fatores econômicos tradicionais, uma 

delas pode ter rentabilidade muito maior que a outra, simplesmente por causa da boa 

gestão do conhecimento. Todos os funcionários devem trabalhar em equipe e ter 

acesso a informações, pois, o conhecimento coletivo de um grupo é superior à soma 

de suas partes (GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, 2003, tradução própria). 

Em síntese, para salientar a perspectiva organizacional da GC na medição, Garvin (1993) 

dilucida como medir o aprendizado, ponderando que, dentro das organizações há uma máxima 

que se apregoa: “se você não pode medir, não pode gerenciar”. Acresce, ainda, que isso é tão 

verdadeiro para o conhecimento e aprendizado, quanto a quaisquer objetivos, metas ou 

perspectivas corporativistas. 

Garvin (1993) desvela que, historicamente, a solução tem sido aplicar “curvas de 

aprendizagem” e “funções de progresso da fabricação”, ambos conceitos acimam aos anos de 

1920 e 1930, pela descoberta de que, os custos de fabricação de estruturas de aeronaves caíam 
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de modo considerável com o aumento do volume de produção acumulado. A relação desses 

aumentos era proporcional a um maior conhecimento de fabricação. 

 No postulado de Alazmi (2003), define-se que, a medição é necessária para poder 

controlar, avaliar e melhorar processos. Complementa, ainda, que o motivo comum da medição 

é ajudar a monitorar o valor das iniciativas da GC e prover uma ligação para os principais 

indicadores de desempenho. 

 GC como vantagem competitiva e/ou fator de sucesso 

A GC, desde o seu surgimento, teve inúmeras diretrizes organizacionais, apesar disso, 

todos os autores têm concordado em um único ponto, a GC é uma ferramenta e recurso gerador 

de vantagem competitiva e fator de sucesso. Nesta seção são listados alguns dos autores, a partir 

de 2003 até 2018, que têm coadunado com essa assertiva. 

Alazmi (2003) e Alazmi e Zairi (2003) altercam que, a GC passou a ser considerada uma 

das atividades mais importantes que afetam a qualidade dos negócios, e com sua importância 

sendo notada, as empresas estão vendo-a como um fator crucial de sucesso. Apensam que, 

tornar o conhecimento franqueável, no momento certo, para as pessoas corretas é um ponto 

fundante para poder criar e manter as competências organizacionais. 

KPMG (2003) explicita dois argumentos. O primeiro, se corrobora que, a GC pode 

contribuir para objetivos de negócios herméticos, como a relação custo-benefício, lucro e 

retorno quantificado do investimento. A KPMG sugere que o caminho a tomar é definir e avaliar 

as áreas de conhecimento subjacentes aos objetivos estratégicos e procurar um plano de ação 

que movimentará esse conhecimento para os funcionários em diferentes unidades. 

O segundo ponto versa sobre as condições de sucesso de uma empresa, pois, os objetivos 

estratégicos só serão atingidos se houver uma ligação interna entre as competências e os 

processos de negócios, indo dum extremo ao outro na cadeia de suprimento. Tais competências 

e processos estão diretamente ligados às principais áreas de conhecimento. 

Hsu e Shen (2005), citando Alazmi e Zairi (2003) denotam que, com a concorrência 

cada mais disputada, os ciclos de vida dos produtos sendo encurtados e as tecnologias se 

tornando cada vez mais insignes e crescendo celeremente, o conhecimento organizacional nasce 

como importante fonte de vantagem competitiva, por causa dos seus atributos de 

inimitabilidade, testemunha e imobilidade. 
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Huang e Shih (2008) frisam o trabalho de vários pesquisadores, como Toffler (1990), 

Prahalad e Hamel (1990), Nonaka (1991), Drucker (1995), Hansen et al., (1999) e, Desouza e 

Evaristo (2003), evidenciando que, o conhecimento é a maior fonte de energia em um ambiente 

alígero e dinâmico e, também, a principal fonte lucrativa em uma empresa, que cria e 

compartilha seu conhecimento, e que a GC substituiu os fatores tradicionais de produção, terra, 

trabalho e capital, ao tornar-se um fator primordial de sucesso em uma economia baseada no 

conhecimento. 

 González, Joaquí e Collazos (2009) e Oliveira et al. (2010) pactuam que, a GC tem sido 

identificada como um dos principais fatores para o desenvolvimento, sustentabilidade, 

competitividade e um ambiente globalizado e contínua mudança, já que fomenta a busca de 

vantagem competitiva pelas organizações para cumprir a demanda dos clientes e outros 

stakeholders. 

Escrivão (2010), Escrivão et al. (2011) e Pinto-Prieto, Becerra- Ardila e Gómez- Flórez 

(2012) procederam a uma revisão de literatura de vários autores concernentes da GC e capital 

intelectual, relatando que o conhecimento é considerado na atualidade como o maior recurso de 

vantagem competitiva sustentável para as organizações, inclusive, por seu caráter intangível e 

inimitável.  Prosseguem sua argumentação, apontando que as necessidades das empresas se 

adaptarem à essa nova era.  

Zambrano e Quitián (2015) e Galati (2015) apontam a importância que as pesquisas vêm 

atribuindo à GC, que surge a partir da preocupação e constante busca de melhorias por parte 

das organizações. Nessa senda, afirmam que uma visão centrada no conhecimento a torna como 

o único recurso que aumenta à medida que a organização faz uso dela, permitindo o aumento 

da capacidade organizacional e alavancando a vantagem competitiva. North e Kumta (2018) 

declaram que, o objetivo do gerenciamento orientado ao conhecimento é produzir novos 

conhecimentos, a partir de informações e convertê-los em uma vantagem competitiva 

sustentável, que pode ser medida como sucesso nos negócios. 

Aquino et al. (2018) mostram duas prospectivas direcionadas à GC. A primeira delas 

alinhava pelas profundas mudanças na sociedade, por intermédio do avanço tecnológico, 

diretamente, nas formas de produção de informação e construto do conhecimento, em 

decorrência disso, os autores relatam a importância e o valor estratégico da informação e do 

conhecimento, dois fatores inescusáveis para a solução de problemas e gerar diferenciais e 
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inovação na organização. O outro quesito, trata da GC como objeto de estudo, cuja importância 

é um recurso estratégico na disseminação de informações às organizações. 

     Por se constituir um recurso intátil, o conhecimento é abalizado como sustentável, o que 

fomenta à organização a poder trabalhar nele, sem risco de perda ou prejuízo e, quanto mais for 

trabalhado, mais aumentará. Outrossim, não deve ser tomado como um recurso fácil, mas, sim 

o começo de uma estratégia de sucesso. 

 Benefícios da GC 

Ao pespegar efetivamente uma GC, a organização pode obter benefícios internos e 

externos, tais benefícios são retratados na literatura de distintas formas, contudo, nesta seção o 

Quadro 2 lista os benefícios da GC citados pelos diferentes autores. 

Quadro 2. Benefícios da GC encontrado na literatura 

Autor Principal Autor Referenciado Benefícios da GC 

Gestión del 

Conocimiento (2003) 
Nenhum 

• Enriquecer com informações (ideias, experiências, etc.) 

as pessoas de uma organização. 

• Investimento efetivo nas informações obtidas, para não 

perder conhecimento. 

• Economizar o potencial de RH e dar o “poder” às pessoas 

para trabalharem do seu jeito. 

• Melhora na qualidade de quem trabalha. 

• Cria relacionamentos de suporte interdisciplinares. 

KPMG (2003) Nenhum 

• Melhora o planejamento e a previsão da cadeia de 

suprimentos. 

• Compartilha dados de mercado e desenvolvimento de 

mercado com parceiros. 

• Explora o desenvolvimento de tecnologia pela sinergia de 

P&D e desenvolvimento de produtos. 

• Gerencia o desempenho crítico do fornecedor e transfere 

o know-how para fornecedores críticos. 

Alazmi (2003) 

APQC (1996) 

• Maior intimidade e satisfação com o cliente. 

• Melhorar o tempo de ciclo e a excelência operacional. 

• Melhor uso do conhecimento organizacional para 

melhorar operações e entregar produtos e serviços. 

Grey (1996) 

• Melhor serviço aos clientes. 

• Reduz o tempo entre ciclos. 

• Opera com o mínimo de ativos fixos e despesas gerais. 

• Reduz o tempo de desenvolvimento do produto. 

• Capacita os funcionários. 

• Inova e entrega produtos de alta qualidade. 

• Aumenta a flexibilidade e adaptação. 

• Captura informação e cria conhecimento. 

• Fomenta o compartilhamento e aprendizagem. 

Radding (1998) 

• Prevenção da perda de conhecimento. 

• Melhora a tomada de decisão. 

• Adaptabilidade e flexibilidade. 

• Gera vantagem competitiva. 

• Desenvolvimento de ativos. 

• Aprimoramento do produto. 

• Gestão de clientes. 

• Alavancagens de investimento em capital humano. 
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Quadro 2. Benefícios da GC encontrado na literatura (continua) 

 

Pervaiz et al. (1999) 

• Reduz a perda de capital intelectual de funcionários que 

saem. 

• Reduz o custo de desenvolvimento de novos produtos / 

serviços. 

• Aumenta a produtividade dos trabalhadores, tornando o 

conhecimento acessível a todos os funcionários. 

• Aumenta a satisfação do funcionário. 

Uit Beijers (1999) 

• Melhora a eficiência. 

• Melhora a posição no mercado. 

• Aumenta a continuidade da empresa. 

• Aumenta a lucratividade da empresa. 

• Otimiza a interação entre desenvolvimento de produtos e 

marketing. 

• Melhora as competências relevantes (do grupo). 

• Faz com que os profissionais aprendam com mais 

eficiência e eficácia. 

• Fornece uma base melhor para a tomada de decisões. 

• Melhora a comunicação entre os trabalhadores do 

conhecimento. 

• Aumenta a sinergia entre os trabalhadores do 

conhecimento. 

• Garante que os trabalhadores do conhecimento 

permaneçam na empresa. 

• Faz a empresa se concentrar no negócio principal e no 

conhecimento crítico da empresa. 

APQC (2000) 

• Ciclos curtos dentro dos processos internos. 

• Corta e diminui o custo. 

• Operações com mais eficácia. 

Santosus Surmacz 

(2001) 

• Promove a inovação, incentivando o fluxo livre de ideias. 

• Melhora o atendimento ao cliente, agilizando o tempo de 

resposta. 

• Aumenta as receitas, colocando produtos e serviços no 

mercado mais rapidamente. 

• Aumenta as taxas de retenção de funcionários, 

reconhecendo o valor do conhecimento dos funcionários 

e recompensando-os por isso. 

• Simplifica as operações e reduz os custos, eliminando 

processos redundantes ou desnecessários. 

Skyrme (2001) 

• Solução mais rápida e melhor para os problemas do 

cliente. 

• Melhora a inovação e desenvolvimento de novos 

produtos. 

• Alerta com antecedência mudanças potenciais no 

mercado. 

• Identifica novas oportunidades de negócios. 

• Minimização da duplicação de esforços e perda de 

conhecimento após a reestruturação da organização. 

• Melhora alinhamento entre estratégia de negócios e 

infraestrutura de tecnologia para compartilhamento e 

desenvolvimento de conhecimento. 

González, Joaquí e 

Collazos (2009) 
Nenhum 

• Garante que o conhecimento seja reconhecido e 

explorado como qualquer outro ativo de negócios. 

Escrivão (2010) Stewart (1998) 

• Rápida distribuição do conhecimento. 

• Aumento do conhecimento coletivo. 

• Menores tempos de espera. 

• Profissionais mais produtivos. 
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Quadro 2. Benefícios da GC encontrado na literatura (conclusão) 

North e Kumta (2018) Nenhum 

• Incentiva a rápida solução de problemas. 

• Experimentação permanente e constante de aprendizagem 

coletivo. 

Guimarães, Severo e 

Vasconcelos (2018) 

De Guimarães et al. 

(2016) 

• Métodos. 

• Estrutura organizacional. 

• Sistemas formais. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Desvantagens e problemas da GC 

Como qualquer outro adágio, prática ou ferramenta, a GC não está isenta de críticas, 

alguns autores afirmam que a definição é tão ampla e vaga, que tem pouco significado, além de 

tratar de gerenciar algo tão complexo de mesurar. Outro argumento diz que o termo “gestão do 

conhecimento” não faz sentido, pois o torna um fenômeno ambíguo, inespecífico e agitado 

(LEONARD; SENSIPER, 1998 apud AHMED; ELHAG, 2017; ALVESSON; KARREMAN, 

2001 apud LOON, 2019). 

Na revisão de literatura elaborada por Pinto-Prieto, Becerra-Ardila e Gómez-Flórez 

(2012), identifica-se a visão de Li e Chang, (2009), propalando que existem falhas entre o 

planejamento e a implementação de projetos dos sistemas de controle de qualidade e a diferença 

entre o conhecimento necessário, de acordo com a percepção dos gerentes e de outros 

funcionários. Reforçam que, a maior dificuldade na GC é mudar o comportamento das pessoas 

e o maior impedimento para a transferência de conhecimento é a cultura organizacional.  

Escrivão et al. (2011) pactuam que, embora exista um crescimento no interesse de 

trabalhar a GC, sua aplicação, pesquisa e benefício ainda estão restringidos às organizações 

privadas, que apenas procuram a obtenção de lucro. Wong e Aspinwall (2004), Pinto-Prieto, 

Becerra-Ardila e Gómez-Flórez (2012) e Escrivão et al. (2011) convergem em um ponto 

específico, em que as organizações buscam iniciativas de GC para melhorar seu desempenho, 

mas, sem alinhá-las às estratégias e objetivos organizacionais.  

As organizações não criam um contexto apropriado, a fim de facultar a criação de 

conhecimento, e se limitam apenas no gerenciamento de informações, ou seja, uma abordagem 

relacionada a aspectos técnicos. Adicionam que, as organizações deixam de lado fatores 

necessários para a GC, tais como, uma boa cultura organizacional; políticas; objetivos; capital 

humano; ambientes compartilhados; dinâmicos e interativos; efetuando projetos menos bem-

sucedidos e sem atingir os objetivos pretendidos. 
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Hsu e Shen (2005), Escrivão (2010) e Escrivão et al. (2011) ressaltam outra desvantagem 

da GC no nível organizacional, dado que, muitas organizações limitam a eclosão do 

conhecimento apenas no âmbito individual. Hsu e Shen (2005), destacam que a GC é vista 

como gerenciamento da aprendizagem individual e não de aprendizagem coletiva. Escrivão et 

al. (2011) argumentam que é o indivíduo quem cria o conhecimento, contudo, se não é 

transmitido à organização, será pouco aproveitado. Em consonância, Escrivão (2010) diz que 

as organizações trabalham a GC apenas como conhecimento estrutural, de informação ou 

tecnologia e ignoram o conhecimento humano e social. 

Wong e Aspinwall (2004) e Hsu e Shen (2005) advertem sobre um problema para aplicar 

a GC, pois, muitas empresas tratam a GC como um fim, quando, na verdade, seu objetivo é 

lidar com os problemas mais relevantes da organização e não perder energia gerenciando todo 

o conhecimento, incertamente. A GC não é uma tarefa fragmentada, carecendo dum suporte de 

infraestrutura tecnológica, uma mudança organizacional e a gestão de diferentes 

conhecimentos. Wong e Aspinwall (2004) agregam que, as organizações que chegaram no afã 

de implementar a GC, acabam falhando, se não sabem como e por onde começar e não recebem 

o devido supedâneo. 

North e Kumta (2018) trazem alguns problemas típicos de conhecimento nas 

organizações. Em tradução própria, tais problemas são: 

• Os funcionários não conseguem encontrar informações críticas existentes, quando 

necessário. Isso resulta em funcionários utilizando informações incompletas ou reinventando 

a roda. As informações sobre um estudo realizado numa área específica, se encontradas com 

facilidade, ajudarão a reduzir o tempo de início de um estudo em outra área semelhante e 

estimarão o esforço de maneira mais realista. O conhecimento é de pouco valor, caso não 

possa ser encontrado, quando necessário; 

• As lições são aprendidas, mas não compartilhadas. O conhecimento obtido com o fracasso é 

frequentemente subvalorizado. Eventos que causaram um atraso na conclusão do projeto, ou 

aqueles que afetaram negativamente as vendas são, frequentemente, esquecidas. A pessoa 

tende a repetir erros do passado, devido à falta de conhecimento ou à inacessibilidade das 

lições aprendidas com as falhas; 

• As organizações, em sua grande maioria, não sabem o que já sabem. Na economia baseada 

no conhecimento, a sobrevivência depende da melhor resposta possível a uma infinidade de 

desafios, usando, sobremaneira, o conhecimento adquirido através da experiência passada. 
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Em face da ausência de compartilhamento de cultura e facilitação, as melhores práticas de 

um grupo, não são incorporadas aos procedimentos da organização;  

• Muitas vezes, os indivíduos que possuem informações valiosas, não são rastreados na 

organização e esse conhecimento se move com eles sem nenhum benefício para a 

organização. 

 Características 

A GC conta com atributos ou traços que a convertem em um conceito único na hora de 

ser aplicado. Neste tópico, são destacadas algumas das características mais latentes, que foram 

encontradas sobre a GC na literatura. A primeira característica encontrada, diz respeito à sua 

aplicação, de acordo com Bhatt (2000, apud BARRANTES-BRICEÑO; SANTOS, 2019), a GC 

deve ser articulada em um determinado contexto, quer dizer, a GC é única para cada 

organização, setor ou sistema, assemelha-se a uma impressão digital, o que significa que uma 

solução pode não ser apropriada para vários problemas, mesmo que se tratem de situações 

cômpares. Um modelo ou ferramenta de GC pode ser aplicado em vários contextos, mas não 

terá os mesmos resultados e, portanto, é pertinaz intentar quais resultados pretendem ser 

alcançados. 

A segunda característica encontrada discute sobre sua missão no tempo, pois, o 

conhecimento vem passando por substanciais transformações a cada sete anos, particularmente, 

no setor de tecnologia este ciclo é mais curto, logo, metade do que os alunos aprendem no 

primeiro ano de faculdade está obsoleto, à época em que se formam. O objetivo da GC não é 

reinventar o processo cognitivo nas organizações, mas, sim reduzir a tautologia nas atividades 

baseadas no conhecimento, isso se logra, quando as organizações conseguem acompanhar as 

mudanças tecnológicas, ou seja, a organização e seus trabalhadores devem continuar 

aprendendo para alavancar os ativos de conhecimento existentes (DAVIES; BOTKIN, 1994; 

HSU; SHEN, 2005). 

Laconicamente, se houver uma gestão eficaz e altos níveis de integração do 

conhecimento, se garante que cada funcionário tenha acesso às informações apropriadas e ao 

conhecimento exequível, disponíveis no momento que uma decisão precisa ser tomada. Como 

consequência, as pessoas começam a entender profundamente o trabalho umas de outras, sendo 

capazes de explorar a gênese dos problemas, questionar suposições e, a posteriori, desenvolver 

novas soluções para problemas que melhoram significativamente as práticas atuais (BENNET; 

BENNET, 2003; HSU; SHEN, 2005; WALCZAK, 2005). 
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 Considerações do Capítulo  

Existem alguns pontos a serem destacados neste capítulo, que serão meritórios para 

tessitura do Capítulo 6. De antemão, North e Kumta (2018) definem o que é gestão e o papel 

que representa dentro de uma organização, como mencionado na seção 2.1. Eles conceituam o 

gerenciamento com 5 itens listados a seguir: 

1. Tornar os pontos fortes das pessoas, eficazes e suas fraquezas, irrelevantes; 

2. Aumentar a capacidade das pessoas de contribuir; 

3. Integrar pessoas em um empreendimento comum, pensando, definindo e exemplificando os 

objetivos, valores e metas organizacionais; 

4. Permitir que a empresa e seus membros cresçam e se desenvolvam por meio de treinamento, 

desenvolvimento e ensino;   

5. Garantir que todos saibam o que precisa ser realizado, o que eles podem esperar de você e o 

que é esperado deles. A administração permite coordenar centenas ou milhares de pessoas. 

É relevante destacar que estes 5 itens estão muito ligados à noção que tem o KMEM, 

apresentado no Capítulo 6 deste trabalho, pois, detrás do modelo existe um fundamento de GC 

que apoia o processo e criação do mesmo. Por sua vez, é importante acondicionar a definição 

de GC que este trabalho possibilitou, pois, houve um processo de revisão de literatura e das 

definições existentes, para poder criar uma conceituação abrangente e que encaixasse com todas 

as atividades relacionadas à GC. Consequentemente, a definição que se criou e adotou, neste 

trabalho, para a GC é: 

A Gestão do Conhecimento trata sobre todas as atividades ou processos encarregados de 

criar, adquirir, capturar, analisar, organizar, gerenciar, armazenar, usar, disseminar, transferir e 

compartilhar conhecimento e informação, com o fim de otimizar e melhorar a capacidade da 

organização, para crescer e enfrentar as mudanças organizacionais inconstantes. 

Suplementarmente, destaca-se outro ponto relacionado à definição de GC dentro das 

considerações deste capítulo, sobre a complexidade de articular uma definição padrão ou 

general para a GC, posto que, conforme se evidenciou na revisão de literatura, a concepção de 

conhecimento é discorrida como um produto intangível e, por isso, muitas organizações 

encontram entraves para trabalhar com ele, afinal o que as empresas procuram é a obtenção de 

lucro e resultados visíveis. 
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Outras considerações que cabem destaque, são encontradas na subseção 2.2.1, por 

exemplo, é mencionado que, de acordo com a literatura, a GC pode desempenhar um aporte 

peremptório de atividades e processos dentro de uma organização, como, também, pode haver 

uma série de perspectivas organizacionais que incluem a cultura, a estratégia, o desempenho e 

medição. Tais aspectos estão relacionados às dimensões propostas no KMEM, que serão 

abordados no Capítulo 6. 

De forma símil, autores como Guilló e García-Fernández (2012) e Leon (2014), também 

aludem a temas que estão ligados com as dimensões do KMEM, como uma organização 

baseada no conhecimento capaz de aplicar o conhecimento, explorando seus recursos, no desejo 

de adaptar o ambiente, aprender e desenvolver saberes e transformá-los em novo. 

Dentro da subseção 2.2.5 encontram-se 3 parágrafos congruentes. No primeiro, o que 

foi dito por Escrivão et al. (2011) os quais concordam que, mesmo existindo um crescimento 

no interesse de trabalhar com a GC, sua aplicação, pesquisa e benefícios obtidos, ainda estão 

restringidos a organizações privadas, que de uma ou outra forma procuram apenas a obtenção 

de lucro. 

Em conformidade autores a Wong e Aspinwall (2004), Pinto-Prieto, Becerra-Ardila e 

Gómez-Flórez (2012) e Escrivão et al. (2011), as organizações que buscam iniciativas de GC 

para melhorar seu desempenho, geralmente, não as alinham com as estratégias e objetivos das 

organizações, não engenham um contexto adequado para facilitar a criação de conhecimento e 

limitam-se, unicamente, com o gerenciamento de informações padronizadas, estes aspectos 

também serão abordados no capítulo 6, porquanto, são pormenores ligados à GC que se 

relacionam com algumas dimensões do KMEM. 

No ensejo, Wong e Aspinwall (2004) e Hsu e Shen (2005), também realçam aspectos, 

como suporte de infraestrutura tecnológica, além de mudanças organizacionais e gerenciamento 

de diferentes conhecimentos importantes, quando se trata do conceito de GC, agregam que, as 

organizações que aderem a GC falham em criar esforços para implantá-la, pois, não sabem onde 

ir, ou como começar. O KMEM é uma solução a esse e outros pontos mencionados, em razão 

disso, é um marco que ajudará a canalizar a GC e os aspectos organizacionais ligados a ela. 

Por último, o Quadro 3 mostra os conceitos organizacionais mencionados neste capítulo 

que estão ligados à GC, tomou-se como base os conceitos organizacionais referidos no trabalho 
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de Oliveira et al. (2010), porém, foi complementado com outros conceitos que foram achados 

relevantes, o Anexo 02 mostra a tabela completa e detalhada com os autores. 

Quadro 3. Conceito organizacional mencionado e ligado à GC 

Conceitos organizacionais mencionado e ligados à GC 

Alinhamento com os objetivos de negócio Processo de GC 

Ambiente interno Infraestrutura 

Aprendizagem, inovação e criatividade Investir em conhecimento 

Autonomia e individualidade Mapeamento do conhecimento 

Avaliação e medição da GC Medição de desempenho 

Benefícios e recompensas Plano de melhorias 

Colaboração e compartilhamento Recursos financeiros 

Comunicação Responsável e equipe de GC 

Conhecimento explícito e tácito Suporte da alta administração 

Cultura Tecnologia e sistemas 

Estratégia de GC Treinamento e desenvolvimento 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Modelo de Excelência Organizacional (MEO) 

Os Modelos de Excelência Organizacional (MEO), ou, em inglês Business Excellence 

Model (BEM), herdados de metodologias e ferramentas de gestão de qualidade total, portanto, 

é necessário entender o surgimento dos BEM e seu processo evolutivo. No trabalho de Calvo-

Mora et al. (2015) e Santos et al. (2018), a gestão de qualidade total, do inglês Total Quality 

Management (TQM), é uma filosofia de gestão abrangente, orientada à obtenção de excelentes 

resultados, em relação aos stakeholders, é um tópico inserido na teoria organizacional geral, 

que se concentra em programas e métodos voltados à melhoria de práticas e processos de 

negócios (PRAJOGO E MCDERMOTT, 2005 apud CALVO-MORA et al.,2015; BAKER E 

HUNTER, 1989 apud SANTOS et al., 2018). 

Os estudos de Kanji e Asher (1995) apud Hsu e Shen (2005) ratificam que, qualquer 

trabalho é visto como um “processo”, e o TQM é um processo de melhoria contínua, tanto para 

indivíduos, quanto a grupos e organizações inteiras. O trabalho de Oii (2015), referente a outros 

autores, mostra que o TQM pode trazer melhorias vultosas no desempenho da organização, 

reduzindo custos de produção, melhorando a produtividade, aumentando o nível de satisfação 

dos funcionários, ganhando competitividade e presença no mercado. 

O trabalho de Yusof e Aspinwall (2000), referenciado por Calvo-Mora et al. (2015), 

mostra diferentes frameworks, para poder implementar os princípios e práticas do TQM: 

1. Aqueles baseados em especialidades ou gurus da qualidade, como por exemplo, os 14 

princípios de Deming, a Trilogia da Qualidade de Juran e os Princípios de Gestão de 

Qualidade Absolutos de Crosby; 

2. Os modelos de excelência ou prêmios de qualidade, como o Prêmio Deming, Prêmio 

Nacional da Qualidade Malcolm Baldrige – MBNQA, ou o Prêmio Europeu da Qualidade- 

modelo EFQM; 

3. Aqueles extraídos após pesquisa teórica e/ou empírica, ou estudos de medição. 

Isto posto, o conceito de “Excelência Organizacional” vai se corporificando como Toma 

e Marinescu (2018) introduzem, tanto no mundo dos negócios, quanto na literatura. Esta 

evolução ocorreu nas últimas décadas, como consequência dos ambientes turbulentos e 

dinâmicos dentro da indústria, e as organizações implementaram e aplicaram estratégias de 

excelência organizacional e fizeram da qualidade um elemento chave dentro do seu DNA 
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empresarial, acarretando a uma melhoria do desempenho empresarial (COBB, 2003 apud 

TOMA; MARINESCU, 2018; DALE ET AL., 2016 apud TOMA; MARINESCU, 2018). 

A Excelência Organizacional, do inglês, Business Excellence (BE), é um conjunto de 

práticas que rubricam desenvolver e fortalecer os sistemas e processos de gestão de uma 

organização, para melhorar o desempenho e criar valor para os stakeholders, consoante a North 

e Kumta (2018). Os autores definem que BE, basicamente, refere-se a alcançar a excelência em 

tudo o que uma organização faz, incluindo dimensões, como a liderança; estratégia; foco no 

cliente; gerenciamento de informações; pessoas e processos, e, ainda mais essencial, resultados 

de negócios superiores. Toma e Marinescu (2018) trazem a definição de BE desde diferentes 

autores, como mostrado no Quadro 4. 

Quadro 4. Definição de BE 

Autor Definição de BE 

Ritchie e Dale, 2000, 

p. 244 

"Um processo de longo prazo, preocupado com questões estratégicas essenciais, como 

o desenvolvimento de processos funcionais essenciais, para ser o melhor, para obter 

um melhor desempenho das pessoas e para desenvolver uma estrutura de qualidade a 

fim de fornecer um excelente serviço ao cliente". 

Kanji, 2002, p. 4 
“Uma evolução da gestão da qualidade total (TQM), uma vez que é construída sobre 

os mesmos valores”. 

Mele e Colurcio, 

2006, p. 481 
“Alguma superioridade alcançada pela empresa em relação ao mercado onde atua”. 

Mann et al., 2012,    

p. 1 

“Sobre o desenvolvimento e fortalecimento dos sistemas e processos de gestão de uma 

organização para melhorar o desempenho e criar valor para as partes interessadas”. 

Fonte: Baseado em Toma e Marinescu (2018) 

Nesse viés, a excelência organizacional pode ser vista, não apenas como o próximo 

passo do TQM, ou como um novo conceito da qualidade como indica Zink (1998) apud Toma 

e Marinescu (2018), mas, pode ser entendido como um conceito abrangente, levando-se em 

conta um leque mais amplo de questões, como os resultados sociais e ambientais da organização 

(BOYS et al., 2005 apud TOMA; MARINESCU, 2018). 

Granjeando atingir a excelência, de forma eficaz, organizações em todo o mundo 

começaram a recorrer a programas de premiação de qualidade para ter uma avaliação e 

reconhecimento por sua capacidade e aplicação da excelência organizacional. A validade e 

aplicação dos critérios usados, assim como a imparcialidade para poder avaliar de forma 

padronizada determinaram se esses reconhecimentos eram realmente significativos ou apenas 

prêmios simbólicos de qualidade (MIGUEL, 2001; LASZLO, 1996 apud MIGUEL, 2001; 

SHARMA; TALWAR, 2007). 
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Para poder incentivar as organizações a ter essa distinção e alcançar um padrão de 

qualidade superior, vários países estabeleceram programas para reconhecer a excelência no 

desempenho das organizações, os Business Excellence Models (BEMs) e os prêmios nacionais 

de qualidade, do inglês, National Quality Awards (NQAs), tomaram lugar entre finais da década 

dos 1980 e os anos 1990. Entre os prêmios e modelos mais reconhecidos internacionalmente se 

encontram o da Europa, Japão, Austrália, Canadá e EUA (MIGUEL, 2001; LASZLO, 1996 

apud MIGUEL, 2001; SHARMA E TALWAR, 2007). 

 Definição 

Nessa seara, conforme dito anteriormente, entende-se que a excelência organizacional 

se volveu uma grande preocupação para qualquer organização. Avaliar a excelência do 

desempenho organizacional tornou-se um dos principais pontos dentro do processo de 

aprendizagem e medição, pois, tal avaliação permitiria um feedback para as organizações 

poderem desenvolver e fortalecer os sistemas de gestão e trabalhar na melhoria do seu 

desempenho (TOMA; MARINESCU, 2018; AYDIN; KAHRAMAN, 2018). 

Infere-se que, essa ferramenta de avaliação da excelência do desempenho desencadeou 

na criação de prêmios nacionais de qualidade em vários países, utilizando modelos de 

excelência organizacional como método para atingir o reconhecimento e obtenção dos prêmios 

oferecidos. Garza-Reyes et al. (2015), fazendo menção Adeyemi et al. (2014), argumentam que, 

ao longo das últimas décadas houve um maior desenvolvimento das práticas de gestão da 

qualidade, por meio da criação e provisão de prêmios de qualidade e da implementação de 

BEMs. Toma e Marinescu (2018) incrementam esse argumento, pois, à medida que mais 

empresas aprenderam como usar os BEMs, conseguiram obter desempenhos supernos. 

Esses modelos de excelência, comumente, começam com uma autoanálise, após uma 

determinação de ações prioritárias e um processo de mudança e implementação, ao longo de 

um ciclo PDCA (Planejar, Executar, Verificar, Agir) (NORTH E KUMTA, 2018). Os BEMs, 

antes eram conhecidos como Modelos de Gestão de Qualidade Total, sendo utilizados em 90 

países, como um mecanismo chave para ajudar no crescimento e melhorias das organizações. 

São uma ferramenta de diagnóstico para a autoavaliação, benchmarking, identificação de 

potências melhorias e desenvolver estratégias e planos de ação para melhorar a qualidade 

(NORTH; KUMTA, 2018; STERNAD; KRENN; SCHMID, 2017). 

Gloet e Samson (2017) definem os BEMs como um conjunto integrado de práticas 

organizacionais comprovado e projetado para aumentar o desempenho dos negócios em 
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qualquer organização. Conforme supramencionado, têm relação como os princípios de 

melhores práticas, Gestão da Qualidade Total, mas, também, com a metodologia Six Sigma, a 

melhorias de negócios e/ou processos, dentre outros. 

Alguns do exemplos e modelos mais relevantes de BEMs incluem o Baldrige Excellence 

Framework baseado nos Critérios Baldrige para Excelência de Desempenho, Criteria for 

Performance Excellence (CPE), que é usado nos Estados Unidos, mas foi adotado em muitos 

países da Ásia, o modelo líder na Europa, European Foundation of Quality Management 

(EFQM) e para o setor público, um Quadro de Avaliação Comum, Common Assessment 

Framework (CAF), baseado no modelo EFQM e, o Prêmio Nacional de Qualidade do Japão, 

Deming Prize. 

 Informações Relevantes 

De acordo com o folheto informativo da ISOTools (2015), os modelos de excelência 

têm características diferenciais, no tocante aos sistemas de gestão de qualidade. Tais 

características, são: 

• Os modelos são voluntários e podem ser normativos ou não normativos; 

• Possuem abordagem global equivalente à gestão da tarefa total, ou seja, tem a ver com a 

estratégia global da organização; 

• Uma das partes fundamentais dos modelos é a garantia de qualidade; 

• Ampliam-se os conceitos sobre sistemas padronizados da qualidade voltados à certificação, 

adquirindo aspectos de grande importância, como: benefícios, custos e riscos; 

• O cliente passa a ser o eixo central; 

• O aspecto básico e fundamental de qualquer modelo de excelência é a autoavaliação, cujos 

resultados são obtidos a partir do modelo escolhido e, após a detecção de pontos fortes e 

áreas de melhoria; 

• Os modelos estão intimamente relacionados aos processos de melhoria contínua e à visão de 

longo prazo, como mecanismo de resolução de problemas ou áreas de melhoria de cada um 

dos critérios, níveis ou aspectos analisados; 

• Não inclui auditorias como em sistemas normativos do tipo ISO. No entanto, pode haver 

avaliações externas ou qualificações, entendidas como boas práticas internas na organização; 

• Originalmente, os modelos de excelência visam conceder prêmios, a fim de reconhecer o 

compromisso, liderança e boas práticas de negócios; 
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• O objetivo dos modelos de excelência, não é a obtenção da certificação, o que é uma clara 

diferença dos modelos do tipo ISO, cujo objetivo final é obter a referida certificação; 

• Obtenção de pontuações em torno de 700 ou 1.000 pontos implica uma posição na 

classificação que serve para alcançar um ótimo posicionamento e prestígio a nível 

empresarial; 

• Em geral, visam a obtenção de objetivos programados ou planejados com base em dois 

indicadores-chave: eficácia (cumprimento das metas) e eficiência (utilização adequada e 

ótima dos recursos estabelecidos); 

• Outras das características fundamentais, são: liderança e constância de objetivos, 

desenvolvimento e aplicação de pessoas e gestão por fatos e dados; 

• Forte incidência de aprendizagem, inovação e melhoria contínua como aspectos 

fundamentais na gestão do talento humano; 

• Lançamento de alianças estratégicas a fim de estabelecer boas práticas e / ou transferência 

de tecnologia;  

• Envolvimento em projetos de Responsabilidade Social, enquadrados no respeito dos direitos 

humanos e da proteção do ambiente. 

Estribado nos pressupostos de Rocha-Lona et al. (2009), Garza-Reyes et al. (2015), se 

referem ao cenário atual como de desenvolvimento e alta concorrência, onde os BEMs estão 

exercendo um papel significativo na tentativa de melhorar o desempenho das organizações. 

Esses esforços estão sendo bem documentados por Fundações de Qualidade, como a Fundação 

Europeia para Gestão da Qualidade, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o Instituto 

Japonês de Cientistas e Engenheiros, entre outros, que administram os BEMs em várias regiões 

e países. 

Laurett e Mendes (2019) descrevem que, a TQM inspirou para que esses modelos de 

excelência organizacional surgissem, vinculados a prêmios de qualidade em vários países em 

todo o mundo, como o Prêmio Deming no Japão, o Prêmio de Excelência EFQM na Europa ou 

o Prêmio Nacional de Qualidade Malcolm Baldrige nos EUA, promovendo uma maior 

conscientização das organizações em relação à melhoria da qualidade como um fator chave de 

sucesso e reconhecendo as organizações que implementaram sistemas de gestão da qualidade 

baseados em TQM de sucesso.  



60 

 

 

Aydın e Kahraman (2018) salientam que os prêmios de qualidade, além de serem um 

incentivo, aumentam a percepção da excelência em desempenho num ambiente competitivo, 

onde existe maior oportunidade de compartilhar estratégias de desempenho bem-sucedidas e se 

manter em um padrão de excelência de qualidade global. 

Em ambiência nacional, com a ativação da economia brasileira, em 1990, um grande 

número de empresas e organizações começaram a apadrinhar o TQM como modelo de gestão, 

com o passar dos anos e no intuito de melhorar e estar no nível de qualidade das empresas norte-

americanas e europeias, o modelo foi substituído por novas abordagens e metodologias, 

originando o modelo brasileiro conhecido como Modelo de Excelência de Gestão (MEG), 

divulgado e conduzido pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) (BERNARDINO et al., 

2016). 

Figura 4. Críticas decorrentes dos Prêmios de Excelência 

 
Fonte: Baseado em Lee et al. (2003) 

Lee e outros (2003) detalham algumas críticas decorrentes dos prêmios mais 

reconhecidos mundialmente, como o MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) e 

o European Quality Award como é apresentado na Figura 4. Politis e Siskos (2010) analisam 

algumas desvantagens básicas de modelos estruturados como os BEMs, em que a quantidade 

de dados necessários para levantar uma autoanálise os tornam difíceis. Os autores justificam 

também que, esses dados, são apenas quantitativos, e, em uma autoavaliação são necessários 

dados qualitativos, igualmente. 

Mas, há algum órgão regulador para os BEMs? Ou quem outorga os prêmios e 

reconhecimentos, quando alcançada a excelência de qualidade?  Existe o Conselho do Global 
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Excellence Model (GEM), que se compõe por organizações sem fins lucrativos, estas 

organizações são reconhecidas mundialmente como os “guardiões” dos principais Modelos de 

Excelência e Prêmios de Qualidade nos seus respectivos países, ou áreas geográficas. A Figura 

5 apresenta as funções e objetivos dos GEM (ISOTOOLS, 2015). 

Figura 5. Funções e objetivos dos GEM 

 
Fonte: Baseado em ISOTools (2015) 

Entre os membros “guardiões” cadastrados, estão: 

• Baldrige Performance Excellence Program (EEUU) www.baldrige.nist.gov; 

• Indian Industry's Centre of Excellence for Quality, II-IQ (Índia) www.cii-iq.in; 

• European Foundation of Quality Management, EFQM (Europa) www.efqm.org; 

• Fundação Nacional da Qualidade, FNQ (Brasil) www.fnq.org.br; 

• Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, FUNDIBEQ (Ibero América) 

www.fundibeq.org; 

• Premio Nacional de Calidad, PNC (México) www.pnc.org.mx, 

• Japan Quality Award Council, JQAC (Japão) www.jqac.com; 

• SAI-Global (Austrália) www.saiglobal.com/improve;  

• Enterprise Singapore (Singapore) www.enterprisesg.gov.sg/. 

 Comparação, história e informação entre MEG, Baldrige Excellence Framework 

e EFQM 

De acordo com Miguel (2001) e Sharma e Talwar (2007), os principais BEMs e prêmios 

de qualidade, em inglês (National Quality Award, NQA), reconhecidos internacionalmente, são 

o Prêmio Nacional de Qualidade Malcolm Baldrige (MBNQA) dos EUA, o Prêmio Europeu de 

Qualidade (EQA), agora referido como EFQM Excellence Award, e o Prêmio Deming do Japão. 
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Esses são referências mundiais para alcançar a excelência organizacional e a base para a maioria 

dos outros NQAs e BEMs no mundo. 

Sharma e Talwar (2007) ressaltam, no seu trabalho, um estudo conduzido pela SAI 

Global, apontando que o NQA de 53 países está baseado no MBNQA, e, em outros 26 países 

tem sido usado o EFQM como base para desenvolver seus próprios prêmios. Isto reforça o 

argumento do por que utilizar o Baldrige Excellence Framework (BEF) e o EFQM como parte 

deste trabalho, adicionalmente, o Modelo de Excelência de Gestão (MEG) de Brasil.  

Cada modelo tem dimensões ou critérios um pouco distintos em certos aspectos, como 

na avaliação, pontuação e visão de qualidade, porém, são os modelos mais importantes nas 

regiões de EUA, Europa e Brasil, respectivamente. Por esse motivo, esta seção trará um 

cotejamento e contraste para justificar o uso do modelo criado e citado por Barrantes-Briceño 

e Santos (2019), que toma como alicerce esses três modelos. 

Com relação às semelhanças que compartilham os modelos, Miguel (2001) e Garza-

Reyes et al. (2015) testificam que, os modelos Baldrige Excellence Framework (BEF) e EFQM, 

além do Prêmio Deming, compartilham objetivos semelhantes, pois, enfatizam na análise e 

melhoria contínua. O MEG é um modelo baseado no Baldrige Excellence Framework (BEF), 

portanto, se pode inferir que também compartilha esse objetivo de forma intrínseca. 

Os Quadros a seguir trazem informação para contrastar e comparar os três prêmios 

usados como base para o modelo proposto por Barrantes e Santos (2019), o KMEM. 

Quadro 5. Objetivo dos Três Prêmios de Excelência 

MEG BEF EFQM 

Estimular e apoiar as 

organizações brasileiras no 

desenvolvimento e na 

evolução de sua gestão para 

que se tornem sustentáveis, 

cooperativas e gerem valor 

para a sociedade e outras 

partes interessadas. 

Aumentar a consciência da gestão 

da qualidade e reconhecer as 

empresas dos EUA que 

implementaram sistemas de gestão 

da qualidade bem-sucedidos. O 

prêmio é a maior homenagem 

presidencial do país por excelência 

em desempenho. 

Permite que as organizações alcancem o 

sucesso medindo onde estão no caminho 

da transformação, ajudando-as a entender 

as lacunas e as possíveis soluções 

disponíveis, e capacitando-as para 

progredir e melhorar significativamente o 

desempenho de sua organização. 

Fonte: Baseado em FNQ (2017), ASQ (2021) e EFQM (2019b) 

Quadro 6. Critérios de Avaliação e Pontuação dos três Prêmios de Excelência 

MEG BEF EFQM 

Pensamento sistêmico 65 Liderança 120 Propósito, Visão e Estratégia 100 

Compromisso com as partes 

interessadas 
185 Estratégia 85 

Cultura Organizacional e 

Liderança 
100 

Aprendizagem 

organizacional e inovação 
125 Clientes 85 

Envolvimento das Partes 

Interessadas 
100 
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Quadro 6. Critérios de Avaliação e Pontuação dos três Prêmios de Excelência (conclusão) 

Adaptabilidade 65 
Medição, análise e gestão 

do conhecimento 
90 Criação de Valor Sustentável 200 

Liderança transformadora 170 Trabalhadores 85 
Condução do Desempenho e 

da Transformação 
100 

Desenvolvimento 

sustentável 
105 Operações 85 

Percepções das Partes 

Interessadas 
200 

Orientação por processos 105 Resultados 450 
Desempenho Estratégico e 

Operacional 
200 

Geração de valor 450     

Fonte: Baseado em FNQ (2017), Baldrige Performance Excellence Program (2019) e EFQM (2019b) 

O Quadro 7 apresenta a descrição dos critérios que foram deduzidos como aqueles que 

se repetem e são comuns nos três modelos de excelência descritos. Estes critérios foram 

agrupados em Liderança, Estratégia, Partes interessadas, Processos ou operações, 

Aprendizagem e Resultados. Tais critérios encontrados como critérios em comum serão 

importantes para a análise que será feita nos capítulos subsequentes, pois, indicam uma base e 

um caminho para utilizar na hora de fazer o construto e abordagem do KMEM. 

Quadro7. Comparação e descrição dos critérios em comum do Três Prêmios de Excelência 

Critérios em 

comum 

MEG BEF EFQM 

Liderança 

Atuação  dos  líderes  de  forma  

ética,  inspiradora,  exemplar  e  

comprometida  com  a  excelência,  

compreendendo  os  cenários  e  

tendências  prováveis  do  

ambiente  e  dos  possíveis  efeitos  

sobre  a  organização e suas partes 

interessadas, no curto e longo 

prazos; mobilizando as pessoas em 

torno de valores, princípios e 

objetivos da organização; 

explorando as potencialidades das 

culturas presentes; preparando 

líderes e pessoas; e interagindo 

com as partes interessadas 

Como a alta 

administração lidera a 

organização e como a 

organização lidera 

dentro da comunidade. 

A liderança 

organizacional diz 

respeito à organização 

como um todo, não se 

referindo a uma pessoa 

ou equipe de topo que 

proporciona orientações. 

Trata-se da organização 

a atuar como líder dentro 

do seu ecossistema, a ser 

reconhecida por outros 

como modelo a seguir, e 

não da perspectiva 

tradicional de uma 

equipe de topo que gere 

a organização. 

Estratégia Não Aplica 

Como a organização 

estabelece e planeja 

implementar direções 

estratégicas. 

Descreve como esta 

pretende cumprir o seu 

Propósito e Detalha os 

seus planos para 

concretizar as 

prioridades estratégicas 

e aproximar-se da sua 

Visão. 
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Quadro 7. Comparação e descrição dos critérios em comum do Três Prêmios de Excelência (conclusão) 

Partes interessadas 

É preciso o entendimento das 

necessidades e demandas, bem 

como o estabelecimento de pactos 

com as partes interessadas, em 

especial os clientes, suas inter-

relações com as estratégias e com 

os processos, em uma perspectiva 

de curto e longo prazos. 

Como a organização 

constrói e mantém 

relacionamentos fortes 

e duradouros com os 

clientes. 

 

Como a organização 

capacita e envolve sua 

força de trabalho. 

Após a decisão de quais 

as partes interessadas 

mais importantes para a 

organização, ou seja, as 

suas Partes Interessadas 

Chave, envolvê-las pode 

implicar um certo grau 

de similitude na 

aplicação dos princípios 

que se seguem, 

independentemente dos 

grupos específicos 

identificados. 

Processos ou 

operações 

Reconhecimento de que a 

organização é um conjunto de 

processos, que precisam ser 

entendidos de ponta a ponta e 

considerados na definição das 

estruturas: organizacional, de 

trabalho e de gestão. Os processos 

devem ser gerenciados visando à 

busca da eficiência e da eficácia 

nas atividades, de forma a agregar 

valor para a organização e as 

partes interessadas 

Como a organização 

projeta, gerencia e 

melhora os processos-

chave. 

Não Aplica 

Sustentabilidade 

Corresponde ao compromisso da 

organização em responder pelos 

impactos de suas decisões e 

atividades, na sociedade e no meio 

ambiente, e de contribuir para a 

melhoria das condições de vida 

por meio de um comportamento 

ético e transparente. 

Não Aplica 

Uma organização 

excelente reconhece que 

a Criação de Valor 

Sustentável é vital para o 

seu sucesso a longo 

prazo e para a sua 

capacidade financeira. 

Aprendizagem 

Busca e alcance de novos 

patamares de competência para a 

organização e sua força de 

trabalho, por meio da percepção, 

reflexão, avaliação e 

compartilhamento de 

conhecimentos, promovendo um 

ambiente favorável à criatividade, 

experimentação e implementação 

de novas ideias capazes de gerar 

ganhos sustentáveis para as partes 

interessadas. 

Como a organização 

usa os dados para dar 

suporte aos principais 

processos e gerenciar o 

desempenho. 

Os principais elementos 

que tornam possível o 

Desempenho e a 

Transformação são a 

inovação e a tecnologia, 

a crescente importância 

dos dados, a informação 

e o conhecimento e a 

utilização criteriosa dos 

ativos e recursos 

críticos. 

Resultados 

Alcance de resultados 

econômicos, sociais e ambientais, 

bem como de resultados dos 

processos que os potencializam, 

em níveis de excelência e que 

atendam às necessidades e 

expectativas das partes 

interessadas 

Como a organização 

atua em termos de 

satisfação do cliente, 

finanças, recursos 

humanos, desempenho 

de fornecedores e 

parceiros, operações, 

governança e 

responsabilidade social, 

e como a organização se 

compara a seus 

concorrentes. 

Este critério concentra-

se nos resultados ligados 

ao desempenho da 

organização em matéria 

de: 

 

Capacidade de 

satisfação do seu 

Propósito, cumprimento 

da Estratégia e Criação 

de Valor Sustentável. E, 

preparação para o futuro. 

Fonte: Baseado em FNQ (2017), ASQ (2021) e EFQM (2019b) 
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 Modelo de Excelência da Gestão® 

O Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ) e o Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) 

surgiram no Brasil com um forte movimento de qualidade, causando impacto e interesse em 

um amplo setor empresarial no país. O prêmio brasileiro foi criado em 1990, quando o governo 

federal lançou o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (MIGUEL, 2001). 

O prêmio foi criado para aumentar a conscientização das organizações que operam no 

país, um modelo comparável aos aplicados nos EUA e Europa. A partir do princípio, nasceu 

um comitê de “Qualidade e Produtividade” que pertencia a um subcomitê de 

“Conscientização”, e com esse movimento e a iniciativa de 39 organizações líderes no Brasil, 

como American Express, Citibank, Dow, Ericsson, Ernst & Young, Fiat, GM, IBM, Kodak, 

Motorola, Petrobras, Rhodia, Shell, Siemens, Xerox, entre outras, a Fundação Nacional da 

Qualidade (FNQ) foi criada (MIGUEL, 2001). 

A FNQ foi criada em 1990, para ser um centro de pesquisa brasileiro, com a missão de 

“difundir os fundamentos da excelência em gestão para o aumento da competitividade das 

organizações no Brasil” (FNQ, 2008, p.9 apud BERNARDINO et al., 2016). A FNQ procura 

gerar valor às organizações e outras partes interessadas, disseminando o MEG como ferramenta 

fundamental, que se destina ao desenvolvimento da competitividade, sustentabilidade, ética e 

inovação nas organizações, promovendo, periodicamente, um reconhecimento à qualidade dos 

processos do desempenho da gestão no país (FNQ, 2017). 

Já o PNQ foi criado em 1992, para propiciar a excelência em gestão baseada na 

fabricação de classe mundial e outras experiências de sucesso, também administrado pela FNQ. 

O PNQ tem como objetivo apoiar, incentivar e reconhecer o desenvolvimento de uma gestão 

eficaz da qualidade total. O PNQ se ampara no MEG, um modelo com uma visão baseada em 

uma abordagem sistêmica que estrutura as melhoras práticas para facilitar o alcance das 

vantagens competitivas sustentáveis, é um modelo muito semelhante ao Malcolm Baldrige 

National Quality Award (MBNQA) dos EUA (MIGUEL, 2001; ISOTOOLS, 2015; SANTOS 

et al., 2018). 

O MEG é reconhecido como uma abordagem e modelo de aceitação internacional, que 

procura aperfeiçoar o desempenho empresarial e estimar o grau de maturidade da gestão das 

empresas. Estruturado por “fundamentos de excelência” e “padrões de excelência”; pensamento 

sistêmico; aprendizagem organizacional; cultura e inovação; liderança e constância do 
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propósito; orientação e informações de processos; visão de futuro e do mercado; geração de 

valor; conhecimento sobre o cliente e desenvolvimento de estratégias de mercado. O modelo, 

inicialmente, era composto por oito critérios de boa gestão, denominados pela FNQ como 

“critérios de excelência”, sendo estes: a liderança; estratégias e planos; clientes; sociedade; 

informação e conhecimento; pessoas; processos e resultados (BERNARDINO et al., 2016; 

SANTOS et al., 2018). O modelo mais recente possui novos critérios de excelência, mas 

mantém a mesma essência dos oito iniciais, neste trabalho, serão descritos os novos critérios e 

o novo modelo. 

A FNQ (2017) mostra a concepção estruturada do MEG, ancorada em oito 

conhecimentos básicos de excelência em gestão, refletindo a experiência, conhecimento e 

trabalho de pesquisa de múltiplas organizações, públicas e privadas, universidades e 

especialistas do Brasil e do exterior, que são desenvolvidos temas e seus respectivos processos, 

gerando resultados meritórios. É considerado um modelo adaptável a qualquer organização, 

funcionando e premiando a micro e pequenas empresas. No MEG, a base de uma gestão 

excelente se expressa quantitativa ou qualitativamente, com características dimensíveis. Seu 

sistema de pontuação permite avaliar a maturidade, o processo e os resultados da gestão 

(BERNARDINO et al., 2016; FNQ, 2017). 

De acordo com Miguel (2001), os critérios são atualizados anualmente, tendo 

substanciais revisões a cada dois anos ou mais. O objetivo é manter a vanguarda evolutiva das 

organizações e do ambiente global. Por exemplo, em 1992, o foco era a liderança, o 

planejamento estratégico, em 1993, e gestão de pessoas, em 1994. No ano de 1995 houve 

mudanças mais patentes, tudo com o escopo de seguir as tendências e desenvolvimento da 

TQM. No ano de 1999 houve mudanças com relação à pontuação, a inclusão de tópicos de 

aprendizagem e mudanças em questões estratégicas.  

Em 2016 houve uma reformulação do modelo, como mostrado pela FNQ (2017), na 21ª 

edição do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG). Representando uma nova metodologia 

de diagnóstico, com ênfase no ciclo PDCL e com a finalidade de simplificar o entendimento e 

implementação: 

Resumidamente, o novo MEG traz inovações importantes, que visam incorporar as 

mais recentes e emergentes questões relacionadas à gestão no Brasil e no mundo, e, 

ao mesmo tempo, representar uma mudança significativa na forma de propor o 

Modelo. Agora, os Fundamentos da Gestão para Excelência estão concentrados em 

oito, desdobrando-se diretamente em Temas, que, por sua vez, se abrem em Processos, 

para os quais são indicadas as ferramentas mais adequadas de abordagem. (FNQ, 

2017). 
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Os oito Fundamentos da Excelência em Gestão são divididos em 24 temas, 117 questões, 

envolvendo 59 processos e 7 grupos de resultados, que formam a base da ferramenta de 

avaliação. Cada conhecimento básico apresenta requisitos específicos para que se relacionam 

agudamente com a gestão. Parte desta descrição consiste em atribuir 1.000 pontos à importância 

de cada elemento com base nos Fundamentos e Temas, respeitando os valores máximos e 

mínimos pré-determinados de cada Fundamento, mantendo 550 pontos para os Fundamentos 

ou Critérios de 1 a 7 e, 450 pontos para o Fundamento ou Critério 8 (FNQ, 2017). 

Imagem 1. Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) 

 
Fonte: FNQ (2017) 

O diagrama do MEG (Imagem 1) baseia-se no Tangram, um quebra-cabeça de sete peças 

de origem chinesa, do século IX d.C. A intenção desse modelo é que, ao ser aplicado na 

organização, este deve adaptá-lo ou remontá-lo da melhor forma que defina seu modelo de 

gestão. Esta figura mostra um modelo de ligação entre as organizações, que são consideradas 

sistemas adaptativos de geração de produtos e informações, e seu ambiente organizacional e 

tecnológico, além do próprio ambiente externo (FNQ, 2017): 

Considerando o Desenvolvimento Sustentável e o Compromisso com as Partes 

Interessadas, a Liderança Transformadora, a partir do Pensamento Sistêmico, define 



68 

 

 

como as estratégias e planos devem ser implementados e materializados, por meio da 

Orientação por Processos e com Adaptabilidade, resultando em Geração de Valor para 

a própria organização e partes interessadas. A partir disso, a organização busca evoluir 

por meio da Aprendizagem Organizacional e Inovação, que permeiam o sistema 

promovendo a excelência. (FNQ, 2017). 

Os Fundamentos da Gestão para Excelência e a descrição de cada um deles, estão 

detalhados no Quadro 8, todas as informações foram extraídas de FNQ (2017). 

Quadro 8. Fundamentos da Gestão para Excelência e seus conceitos 

FUNDAMENTO CONCEITO 

Pensamento sistêmico 

Compreensão e tratamento das relações de interdependência e seus efeitos entre os 

diversos componentes que formam a organização, bem como entre estes e o 

ambiente com o qual interagem. 

Compromisso com as 

partes interessadas 

Estabelecimento de pactos com as partes interessadas e suas inter-relações com as 

estratégias e processos numa perspectiva de curto e longo prazos. 

Aprendizagem 

organizacional e 

inovação 

Busca e alcance de novos patamares de competência para a organização e sua força 

de trabalho, por meio da percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de 

conhecimentos, promovendo um ambiente favorável à criatividade, 

experimentação e implementação de novas ideias capazes de gerar ganhos 

sustentáveis para as partes interessadas. 

Adaptabilidade 
Flexibilidade e capacidade de mudança em tempo hábil frente a novas demandas 

das partes interessadas e alterações no contexto. 

Liderança 

transformadora 

Atuação dos líderes de forma ética, inspiradora, exemplar e comprometida com a 

excelência, compreendendo os cenários e tendências prováveis do ambiente e dos 

possíveis efeitos sobre a organização e suas partes interessadas, no curto e longo 

prazos; mobilizando as pessoas em torno de valores, princípios e objetivos da 

organização; explorando as potencialidades das culturas presentes; preparando 

líderes e pessoas; e interagindo com as partes interessadas. 

Desenvolvimento 

sustentável 

Compromisso da organização em responder pelos impactos de suas decisões e 

atividades, na sociedade e no meio ambiente, e de contribuir para a melhoria das 

condições de vida, tanto atuais quanto para as gerações futuras, por meio de um 

comportamento ético e transparente. 

Orientação por 

processos 

Reconhecimento de que a organização é um conjunto de processos, que precisam 

ser entendidos de ponta a ponta e considerados na definição das estruturas: 

organizacional, de trabalho e de gestão. Os processos devem ser gerenciados 

visando à busca da eficiência e da eficácia nas atividades, de forma a agregar valor 

para a organização e as partes interessadas. 

Geração de valor 

Alcance de resultados econômicos, sociais e ambientais, bem como de resultados 

dos processos que os potencializam, em níveis de excelência e que atendam às 

necessidades e expectativas das partes interessadas. 

Fonte: Adaptado de FNQ (2017) 

O MEG é um modelo que vem sendo esgrimido em mais de 100 países, de acordo com 

o FNQ (2017), colocando o Brasil como um país modelo de gestão de alta performance e 

estando no patamar de outros modelos, como o dos EUA, da Europa e Japão. O Quadro 9, 

mostra os fundamentos, temas e pontuações do MEG, para ser adaptado ao perfil e estratégias 

da organização. Adicionalmente, o Quadro 10 mostra os indicadores de cada tema, dentro dos 

fundamentos do MEG. 
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Quadro 9. Fundamentos, temas e pontuações do MEG 

FUNDAMENTO 

LIMITE 

MÍNIMO 

POSSÍVEL 

LIMITE 

MÁXIMO 

POSSÍVEL 

PONTUAÇÃO 

DEFINIDA PELA 

ORGANIZAÇÃO 

1. PENSAMENTO SISTÊMICO 25 65  

Alinhamento 10 15  

Tomada de Decisão 15 35  

2. COMPROMISSO COM AS PARTES 

INTERESSADAS 
85 185 

 

Requisitos das Partes Interessadas 10 30  

Relacionamento com as Partes Interessadas 10 30  

Clientes 25 45  

Fornecedores 15 35  

Força de Trabalho 25 45  

3. APRENDIZADO ORGANIZACIONAL 

E INOVAÇÃO 
45 125 

 

Aperfeiçoamento 10 30  

Competências Essenciais 10 30  

Gestão do Conhecimento 15 35  

Inovação 10 30  

4. ADAPTABILIDADE 25 65  

Capacidade de Mudar 15 35  

Flexibilidade 10 30  

5. LIDERANÇA TRANSFORMADORA 70 170  

Valores e Princípios 10 30  

Governança 15 35  

Cultura Organizacional 10 30  

Olhar para o Futuro 25 45  

Sucessão 10 30  

6. DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 
45 105 

 

Econômico-financeiro 15 35  

Ambiental 15 35  

Social 15 35  

7. ORIENTAÇÃO POR PROCESSOS 45 105  

Informações Organizacionais 15 35  

Gestão por Processos 20 40  

Produtos 10 30  

TOTAL - PROCESSOS   550 

8. GERAÇÃO DE VALOR 450  

Geração de resultados econômico-financeiros 70 110  

Geração de resultados ambientais 30 70  

Geração de resultados sociais 30 70  

Geração de resultados relativos aos clientes 70 110  

Geração de resultados relativos à força de 

trabalho 
50 90 

 

Geração de resultados relativos aos 

fornecedores 
20 60 

 

Geração de resultados dos produtos e 

processos 
40 80 

 

TOTAL – RESULTADOS   450 

TOTAL – GERAL   1000 

Fonte: Adaptado de FNQ (2017) 
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Quadro 10. Indicadores de avaliação do MEG 

Fundamento Tema Indicador de Avaliação 
1

. 
P

en
sa

m
en

to
 S

is
tê

m
ic

o
 

Alinhamento 

Estruturação do modelo de gestão 

Definição dos indicadores estratégicos 

Correlação dos indicadores estratégicos com os indicadores de processos 

Atuação de forma cooperada junto às redes 

Tomada de 

Decisão 

Definição das informações críticas para o negócio 

Definição das informações comparativas pertinentes para apoiar a tomada de 

decisão 

Tomada de decisão, com envolvimento de pessoas de diferentes níveis e 

processos 

Comunicação das decisões tomadas 

Acompanhamento das decisões tomadas 

2
. 

C
o

m
p

ro
m

is
so

 c
o

m
 a

s 
P

a
rt

es
 I

n
te

r
es

sa
d

a
s 

Requisitos das 

Partes 

Interessadas 

Priorização das partes interessadas 

Identificação das necessidades e expectativas de partes interessadas 

Tradução das necessidades e expectativas das partes interessadas em requisitos 

de desempenho 

Comunicação do nível de atendimento definido às partes interessadas 

Relacionament

o com as 

Partes 

Interessadas 

Monitoramento dos canais de relacionamento 

Tratamento de solicitações, reclamações e sugestões, formais e informais 

Comunicação com as partes interessadas 

Interação da liderança com as partes interessadas 

Clientes 

Desenvolvimento do mercado com foco nos clientes-alvo 

Divulgação de produtos, incluindo os riscos envolvidos 

Avaliação da imagem 

Avaliação da marca 

Relacionamento com clientes, incluindo acompanhamento das transações 

Avaliação da satisfação e insatisfação 

Fidelização 

Fornecedores 

Seleção de fornecedores 

Desenvolvimento de fornecedores, incluindo fomento a sua responsabilidade 

social e ambiental 

Avaliação do desempenho dos fornecedores 

Acompanhamento da implementação de melhorias, incluindo inovações e 

otimização de custo 

Comprometimento da força de trabalho dos fornecedores que atuam na 

organização com seus valores e princípios 

Força de 

Trabalho 

Recrutamento e seleção da força de trabalho 

Preparação das pessoas para o exercício de suas funções e sua integração à 

cultura organizacional 

Promoção do desenvolvimento integral da força de trabalho, incluindo a 

avaliação da eficácia dos programas de desenvolvimento 

Avaliação de desempenho das pessoas e das equipes 

Remuneração, reconhecimento e incentivos da força de trabalho 

Tratamento dos perigos e riscos relacionados à saúde e à segurança 

 Promoção da qualidade de vida, da satisfação e do comprometimento da força 

de trabalho 

3
. 

A
p

re
n

d
iz

a
d

o
 

O
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l 
e
 

In
o

v
a

çã
o
 

Aperfeiçoame

nto 

Realização de diagnóstico organizacional, identificando os pontos fortes e as 

lacunas existentes na gestão da organização 

Implementação das melhorias 

Avaliação da eficácia das melhorias implementadas 

Compartilhamento das melhorias, incluindo disseminação dos ganhos e registro 

das lições aprendidas 

Competências 

Essenciais 

Definição das competências essenciais atuais 

Definição das competências essenciais futuras 
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Quadro 10. Indicadores de avaliação do MEG (continua) 

 
 

Desenvolvimento das competências essenciais 

Definição das oportunidades para melhorar o posicionamento competitivo 

Gestão do 

Conhecimento 

Identificação dos conhecimentos mais importantes para a organização realizar 

sua Missão e implantar suas estratégias 

Desenvolvimento dos conhecimentos mais importantes 

Retenção do conhecimento, incluindo métodos para atrais e reter pessoas e 

parceiros 

Proteção do conhecimento 

Utilização dos conhecimentos, incluindo seu compartilhamento 

Inovação 

Indução da inovação 

Desenvolvimento da inovação, incluindo as competências orientadas para a 

inovação 

Implantação da inovação 

Medição, incluindo a avaliação dos resultados obtidos pelas inovações 

4
. 

A
d

a
p

ta
b

il
id

a
d

e
 

Capacidade de 

Mudar 

Definição da mudança necessária 

Identificação das barreiras para a mudança 

Definição das competências necessárias para a mudança 

Comunicação da mudança para as partes interessadas pertinentes 

Implantação das mudanças 

Flexibilidade 

Revisão das estratégias e metas em tempo adequado às mudanças de contexto 

Revisão dos processos em tempo adequado às mudanças das estratégias e metas 

e necessidades das partes interessadas 

Revisão dos produtos em tempo adequado às mudanças das estratégias e metas 

e necessidades das partes interessadas 

Definição da organização do trabalho, considerando o estímulo à resposta rápida 

e a autonomia da força de trabalho na tomada de decisão 

5
. 

L
id

er
a

n
ça

 T
ra

n
sf

o
rm

a
d

o
ra

 

Valores e 

Princípios 

Definição de valores, princípios e diretrizes organizacionais 

Definição de padrões de conduta para assegurar relacionamento ético com as 

partes interessadas 

Comunicação de valores, princípios e padrões de conduta para as partes 

interessadas pertinentes 

Engajamento da força de trabalho quanto aos valores e princípios, aos padrões 

de conduta e às diretrizes organizacionais 

Governança 

Estruturação da governança a partir de seus princípios básicos de Transparência, 

Equidade, Prestação de Contas (accountability) e Responsabilidade Corporativa 

Identificação dos riscos, incluindo sua classificação e integração 

Monitoramento do tratamento dos riscos 

Conformidade com os requisitos legais, regulamentares, padrões e diretrizes 

organizacionais 

Prestação de contas das ações da direção ao Conselho e às partes interessadas 

Cultura 

Organizacional 

Mapeamento da cultura atual, incluindo identificação dos aspectos favoráveis e 

adversos 

Definição da cultura desejada 

Definição dos planos de ação de mudança cultural 

Avaliação da efetividade da mudança cultural 

Olhar para o 

Futuro 

Análise do ambiente externo e suas tendências 

Análise do ambiente interno, incluindo a avaliação dos ativos intangíveis 

Definição das estratégias e metas de curto e longo prazos, considerando os 

requisitos das partes interessadas, a produtividade da organização, o 

desenvolvimento sustentável e o legado para as gerações futuras 

Desdobramento das metas de curto e longo prazos dos indicadores de 

desempenho, considerando os referenciais comparativos pertinentes e os 

requisitos das partes interessadas 

Monitoramento dos planos de ação e seus recursos 
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Quadro 20. Indicadores de avaliação do MEG (conclusão) 

 

 

Análise do desempenho organizacional, considerando requisitos de partes 

interessadas, referenciais comparativos pertinentes e variáveis do ambiente 

externo 

Acompanhamento das decisões tomadas para alcance do desempenho planejado 

Sucessão 

Definição de competências das lideranças 

Seleção de pessoas com potencial de liderança e sucessores 

Desenvolvimento de líderes atuais e potenciais 

Avaliação dos líderes atuais e potenciais e de sucessores 

6
. 

D
es

en
v

o
lv

im
en

to
 S

u
st

en
tá

v
el

 

Econômico-

financeiro 

Definição dos requisitos de desempenho econômico-financeiro 

Elaboração do orçamento quanto a receitas, despesas e investimentos 

Otimização de custos 

Acompanhamento econômico-financeiro, incluindo as externalidades 

Monitoramento do orçamento, incluindo o controle fiscal 

Ambiental 

Monitoramento dos requisitos de desempenho ambiental 

Prevenção dos impactos ambientais, incluindo prevenção da poluição e uso de 

tecnologias limpas 

Definição das formas de atuação quanto aos grandes temas mundiais 

Promoção do engajamento das partes interessadas quanto às questões ambientais 

Cumprimento da legislação ambiental aplicável 

Social 

Monitoramento dos requisitos do desempenho social 

Acessibilidades a produtos, processos, informações e instalações 

Avaliação da imagem perante a sociedade 

Desenvolvimento de ações e projetos sociais 

Estímulo ao voluntariado e à inclusão social 

Mitigação dos impactos sociais 

7
. 

O
ri

en
ta

çã
o

 p
o

r 
P

ro
ce

ss
o

s 

Informações 

Organizacionai

s 

Compatibilização da infraestrutura com o crescimento do negócio e da demanda 

por informações e comunicação 

Implantação dos sistemas de informação e comunicação desenvolvidos 

Avaliação da satisfação dos usuários dos serviços de informação e comunicação 

Estabelecimento de requisitos de segurança da informação 

Tratamento dos riscos à segurança da informação 

Gestão por 

Processos 

Mapeamento dos processos 

Definição dos requisitos aplicáveis aos processos da cadeia de valor 

Análise dos processos, considerando a eficiência, eficácia e produtividade 

Melhoria dos processos, considerando os métodos para reduzir a variabilidade, 

aumentar a confiabilidade e a ecoeficiência 

Gerenciamento do desempenho dos processos da cadeia de valor, incluindo 

padronização e controle 

Análise da estrutura organizacional, incluindo o planejamento do quadro de 

pessoal, próprio e terceiro, e novas modalidades de trabalho 

Produtos 

Identificação de oportunidades de desenvolvimento de novos produtos 

Elaboração do projeto do produto, incluindo testes, validação, incorporação de 

novas tecnologias 

Desenvolvimento de produtos, incluindo acompanhamento do projeto e 

lançamento 

Acompanhamento dos indicadores dos produtos desenvolvidos 

8
. 

G
er

a
çã

o
 d

e 
V

a
lo

r Geração de resultados econômico-financeiros 

Geração de resultados ambientais 

Geração de resultados sociais 

Geração de resultados relativos aos clientes 

Geração de resultados relativos à força de trabalho 

Geração de resultados relativos aos fornecedores 

Geração de resultados dos produtos e processos 

Fonte: Adaptado de FNQ (2017) 
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Ghobadian e Woo (1996) apud Miguel (2001) comparam os objetivos gerais dos 

prêmios, indicando algumas das semelhanças do MEG com outros modelos de referência 

mundial: 

• Aumentar a consciência sobre a importância da “qualidade das ofertas” e o interesse na 

“gestão da qualidade” devido à sua importante contribuição para uma competitividade 

superior; 

• Incentivar a autoavaliação sistemática em relação aos critérios estabelecidos e a 

consciência do mercado simultaneamente; 

• Cooperação rápida entre organizações em uma ampla gama de questões comercialmente 

sensíveis;  

• Estimular o compartilhamento e a disseminação de informações sobre estratégias de 

qualidade implantadas com sucesso e sobre os benefícios derivados da implementação 

dessas estratégias;  

• Promover a compreensão dos requisitos para a obtenção de “excelência de qualidade” e 

implantação bem-sucedida de “gestão da qualidade”;   

• Estimular as organizações a introduzirem processos de melhoria de “gestão da qualidade”. 

 Baldrige Excellence Framework 

Em 1987, o Congresso dos EUA aprovou a “Lei de Melhoria de Qualidade”, 

estabelecendo o Prêmio Nacional de Qualidade Malcolm Baldrige (MBNQA), para aumentar a 

conscientização sobre a gestão da qualidade, identificar os requisitos para a excelência da 

qualidade e compartilhar informações sobre estratégias e benefícios de qualidade bem-

sucedidos. O prêmio é concedido anualmente para as organizações que demostram flama pela 

qualidade e obtêm excelência de desempenho, é um esforço para melhorar as práticas de gestão 

de qualidade e competitividade das empresas dos EUA.  

Hodiernamente, é administrado e disseminado pelo Instituto Nacional de Padrões e 

Tecnologia (NIST), com a Sociedade Americana de Qualidade (ASQ), auxiliando no processo 

de análise de candidatura, preparação de documentação de concessão e atividades 

administrativas (WILSON; COLLIER, 2000; VOKURKA et al., 2000 apud MIGUEL, 2001; 

MIGUEL, 2001; POLITIS; SISKOS, 2010; TOMA; MARINESCU, 2018). 

O MBNQA é um dos poucos prêmios e programas de qualidade que nasceu por 

disposição do governo, como uma iniciativa e declaração da intenção nacional de fornecer 

liderança de qualidade e melhorar a competitividade, tanto a nível nacional, quanto 



74 

 

 

internacional das empresas americanas, tendo um importante papel na disseminação dos 

sistemas de qualidade, ajudando a atingir metas estabelecidas para a satisfação do cliente e 

reconhecendo os esforços por conquistas de qualidade (WILSON; COLLIER, 2000; MIGUEL, 

2001; POLITIS; SISKOS, 2010). 

O Baldrige Excellence Framework nasceu como uma abordagem bastante econômica e 

sistêmica, o objetivo principal do prêmio é preparar as organizações a longo prazo, com 

lideranças de sucesso e estabelecendo processos estratégicos rutilantes. A princípio, o programa 

apenas considerava 6 critérios de avaliação, e como outros modelos, seu foco era a satisfação 

do cliente, tendo, igualmente, um processo central de integração de resultados, força de trabalho 

e operações (ISOTOOLS, 2015; AYDIN; KAHRAMAN, 2018). Miguel (2001) expõe os 

princípios básicos do Baldrige Excellence Framework, sendo estes: a liderança, qualidade 

dirimida ao cliente, melhoria e aprendizagem contínuas, qualidade e prevenção do design, 

planejamento para o futuro, responsabilidade da empresa e cidadania, e foco nos resultados.  

Esses princípios alavancam uma estrutura para excelência de desempenho que é a base 

dos critérios de premiação. Separados em 7, os critérios têm um determinado número de pontos 

(WILSON; COLLIER, 2000; MIGUEL, 2001; AYDIN; KAHRAMAN, 2018). Os requisitos 

dos critérios são incorporados em categorias, conforme é mostrado a seguir, por Aydın e 

Kahraman (2018): 

• Critério 1: Liderança (120 pontos): como a alta administração lidera a organização e como 

a organização lidera dentro da comunidade;  

• Critério 2: Planejamento estratégico (85 pontos): Como a organização estabelece e planeja 

cumprir as direções estratégicas; 

• Critério 3: Foco no cliente (85 pontos): como a organização constrói e mantém 

relacionamentos fortes e duradouros com os clientes; 

• Critério 4: Medição, análise e gestão do conhecimento (90 pontos): como a organização usa 

os dados para dar suporte aos principais processos e gerenciar o desempenho; 

• Critério 5: Foco na força de trabalho (85 pontos): Como a organização capacita e envolve 

sua força de trabalho; 

• Critério 6: Gestão de processos (85 pontos): Como a organização projeta, gerencia e 

melhora os processos-chave;  
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• Critério 7: Resultados (450 pontos): o desempenho da organização em termos de satisfação 

do cliente; finanças; recursos humanos; desempenho de fornecedores e parceiros; operações; 

governança e responsabilidade social, e como a organização se compara a seus concorrentes. 

O Quadro 11 apresenta uma descrição do Baldrige Excellence Framework, os critérios, 

itens relacionados a cada critério e os pontos atribuídos para cada um. 

Quadro 11. Critérios, itens e pontuação do Baldrige Excellence Framework 

P. PERFIL ORGANIZACIONAL   

P.1 Descrição organizacional   

P.2 Situação organizacional   

CATÉGORIAS E ITENS PONTOS VALORES 

1. LIDERANÇA  120 

1.1 Liderança Sênior 70  

1.2 Governança e contribuições sociais 50  

2. ESTRATÉGIA  85 

2.1 Desenvolvimento de Estratégia 45  

2.2 Implementação da Estratégia 40  

3. CLIENTES  85 

3.1 Expectativas do cliente 40  

3.2 Engajamento do cliente 45  

4. MEDIÇÃO, ANÁLISE E GESTÃO DO CONHECIMENTO  90 

4.1 Medição, Análise e Melhoria de Desempenho Organizacional 45  

4.2 Gestão da Informação e Conhecimento 45  

5. FORÇA DE TRABALHO  85 

5.1 Ambiente da Força de Trabalho 40  

5.2 Engajamento da Força de Trabalho 45  

6. OPERAÇÕES  85 

6.1 Processos de Trabalho 45  

6.2 Eficácia Operacional 40  

7. RESULTADOS  450 

7.1 Resultados de Produto e Processo 120  

7.2 Resultados do cliente 80  

7.3 Resultados da Força de Trabalho 80  

7.4 Resultados de Liderança e Governança 80  

7.5 Resultados Financeiros, de Mercado e Estratégia 90  

PONTOS TOTAIS  1000 

Fonte: Adaptado de Aydın e Kahraman (2018) e Baldrige Performance Excellence Program (2019) 

Como se pode observar no Quadro 11, 55% dos critérios do Baldrige Excellence 

Framework estão relacionados ao modo como uma organização deve ser administrada, e os 

45% restantes, estão focados nos resultados alcançados. Esses critérios não se aplicam apenas 

para organizações grandes e bem estabelecidas, mas, podem ser aplicados na manufatura, 

serviços e pequenos negócios (AYDIN; KAHRAMAN, 2018). 

Os indicadores de avaliação para cada dimensão do Baldrige Excellence Framework são 

apresentados no Quadro 12. 
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Quadro 32. Indicadores de avaliação do Baldrige Excellence Framework 

1. LIDERANÇA 

Item 1.1 Liderança Sênior 

Como seus líderes seniores lideram a organização? 

a. Visão e valores 

(1) Definindo a visão e os valores. Como os líderes seniores definem a visão e os 

valores da sua organização? Como os líderes seniores implantam a visão e os 

valores por meio do seu sistema de liderança, para a força de trabalho, para os 

principais fornecedores e parceiros, e para os clientes e outras partes interessadas, 

conforme apropriado? Como as ações pessoais dos líderes seniores refletem um 

compromisso com esses valores? 

(2) Promoção do comportamento legal e ético. Como as ações pessoais dos 

líderes seniores demonstram seu compromisso com o comportamento legal e 

ético? Como os líderes seniores promovem um ambiente organizacional que 

exige isso? 

b. Comunicação 

Como os líderes seniores se comunicam e envolvem toda a força de trabalho, os 

principais parceiros e os principais clientes? Como eles:  

• encorajar a comunicação franca e bidirecional; 

 • comunicar as principais decisões e necessidades de mudança organizacional; e 

 • desempenha um papel direto na motivação da força de trabalho para um alto 

desempenho e foco no cliente e nos negócios? 

c. Missão e Desempenho 

Organizacional 

(1) Criando um Ambiente para o Sucesso. Como os líderes seniores criam um 

ambiente para o sucesso agora e no futuro? Como eles: 

• criar um ambiente para a realização de sua missão; 

• criar e reforçar sua cultura organizacional e uma cultura que estimule o 

envolvimento do cliente e da força de trabalho; 

• cultivar agilidade organizacional, responsabilidade, aprendizagem 

organizacional e individual, inovação e tomada de risco inteligente; e 

• participa do planejamento de sucessão e do desenvolvimento de futuros líderes 

organizacionais? 

(2) Criando um foco na ação Como os líderes seniores criam um foco na ação 

que irá cumprir a missão da organização? Como os líderes seniores: 

• criar um foco na ação que irá melhorar o desempenho da organização; 

• identificar as ações necessárias; 

• ao definir as expectativas de desempenho organizacional, incluir um foco na 

criação e equilíbrio de valor para os clientes e outras partes interessadas; e 

• demonstra responsabilidade pessoal pelas ações da organização? 

Item 1.2 Governança e contribuições sociais 

Como você governa sua organização e faz contribuições sociais? 

a. Governança 

organizacional 

(1) Sistema de governança. Como sua organização garante uma governança 

responsável? Como o seu sistema de governança analisa e realiza o seguinte? 

• Responsabilidade pelas ações dos líderes seniores 

• Responsabilidade pela estratégia 

• Responsabilidade fiscal 

• Transparência nas operações 

• Seleção de membros do conselho de governança e políticas de divulgação para 

eles, conforme apropriado 

• Independência e eficácia das auditorias internas e externas 

• Proteção das partes interessadas e dos interesses dos acionistas, conforme 

apropriado 

• Planejamento de sucessão para líderes seniores 

2) Avaliação de desempenho. Como você avalia o desempenho de seus líderes 

seniores e de seu conselho de governança? Como você usa as avaliações de 

desempenho para determinar a remuneração dos executivos? Como seus líderes 

seniores e o conselho de governança usam essas avaliações de desempenho para 

promover seu desenvolvimento e melhorar a eficácia dos líderes, do conselho e 

do sistema de liderança, conforme apropriado? 
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Quadro 12. Indicadores de avaliação do Baldrige Excellence Framework (continua) 

b. Comportamento legal e 

ético 

(1) Legal e regulamentar. Conformidade Como você aborda e antecipa questões 

legais, regulamentares e comunitárias futuras com seus produtos e operações? 

Como você: 

• abordar quaisquer impactos sociais adversos de seus produtos e operações, 

• antecipar as preocupações do público com seus produtos e operações futuras, e 

• se preparou para esses impactos e preocupações de forma proativa? 

Quais são seus principais processos, medidas e metas de conformidade para 

atender e superar os requisitos regulamentares e legais, conforme apropriado? 

Quais são seus principais processos, medidas e metas para lidar com os riscos 

associados a seus produtos e operações? 

Comportamento ético. Como você promove e garante o comportamento ético em 

todas as interações? Quais são seus principais processos e medidas ou indicadores 

para promover e garantir o comportamento ético em sua estrutura de governança; 

em toda a sua organização; e nas interações com sua força de trabalho, clientes, 

parceiros, fornecedores e outras partes interessadas? Como você monitora e 

responde às violações de comportamento ético? 

c. Contribuições sociais 

(1) Bem-estar social. Como você considera o bem-estar social e os benefícios 

como parte de sua estratégia e operações diárias? Como você contribui para o 

bem-estar de seus sistemas ambientais, sociais e econômicos? 

(2) Apoio comunitário. Como você apoia e fortalece ativamente suas 

comunidades-chave? Quais são as suas principais comunidades? Como você os 

identifica e determina as áreas de envolvimento organizacional? Como seus 

líderes seniores, em conjunto com sua força de trabalho, contribuem para 

melhorar essas comunidades? 

2. ESTRATÉGIA 

Item 2.1 Desenvolvimento de estratégia 

Como você desenvolve sua estratégia? 

a. Processo de 

Desenvolvimento de 

Estratégia 

(1) Processo de planejamento estratégico. Como você conduz seu planejamento 

estratégico? Quais são as principais etapas do processo? Quem são os principais 

participantes? Quais são os seus horizontes de planejamento de curto e longo 

prazo? Como eles são tratados no processo de planejamento? Como seu processo 

de planejamento estratégico aborda a necessidade potencial de mudança 

transformacional, priorização de iniciativas de mudança e agilidade 

organizacional? 

(2) Inovação. Como o processo de desenvolvimento de sua estratégia estimula e 

incorpora a inovação? Como você identifica oportunidades estratégicas? Como 

você decide quais oportunidades estratégicas são riscos inteligentes a serem 

perseguidos? Quais são as suas principais oportunidades estratégicas? 

(3) Considerações sobre estratégia. Como você coleta e analisa dados relevantes 

e desenvolve informações para uso em seu processo de planejamento estratégico? 

Nesta coleção e análise, como você inclui esses elementos-chave de risco? 

• Seus desafios estratégicos e vantagens estratégicas 

• Mudanças potenciais em seu ambiente regulatório e externo 

• Potenciais pontos cegos em seu processo de planejamento estratégico e 

informações 

• Sua capacidade de executar o plano estratégico 

(4) Sistemas de trabalho e competências essenciais. Como você decide quais 

processos-chave serão realizados por sua força de trabalho e quais por 

fornecedores, parceiros e colaboradores externos? Como essas decisões 

consideram seus objetivos estratégicos, suas competências essenciais e as 

competências essenciais de fornecedores, parceiros e colaboradores em 

potencial? Como você determina quais competências organizacionais centrais e 

sistemas de trabalho serão necessários? 

b. Objetivos Estratégicos 

(1) Principais objetivos estratégicos. Quais são os principais objetivos 

estratégicos da sua organização e cronograma para alcançá-los? Quais são suas 

metas mais importantes para esses objetivos estratégicos? Quais mudanças 

importantes, se houver, estão planejadas em seus produtos, clientes e mercados, 

fornecedores e parceiros e operações? 
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Quadro 12. Indicadores de avaliação do Baldrige Excellence Framework (continua) 

 (2) Considerações sobre os objetivos estratégicos. Como seus objetivos 

estratégicos alcançam o equilíbrio apropriado entre as necessidades 

organizacionais variáveis e potencialmente concorrentes? Como seus objetivos 

estratégicos: 

• abordar seus desafios estratégicos e alavancar suas competências essenciais, 

vantagens estratégicas e oportunidades estratégicas; 

• equilibrar horizontes de planejamento de curto e longo prazo; e 

• considera e equilibra as necessidades de todos os principais interessados? 

Item 2.2 Implementação da Estratégia 

Como você implementa sua estratégia? 

a. Desenvolvimento e 

implantação do plano de 

ação 

(1) Planos de ação. Quais são seus principais planos de ação de curto e longo 

prazo? Qual é a relação deles com seus objetivos estratégicos? Como você 

desenvolve seus planos de ação? 

(2) Implementação do Plano de Ação. Como você implementa seus planos de 

ação? Como você implanta seus planos de ação para sua força de trabalho e para 

os principais fornecedores, parceiros e colaboradores, conforme apropriado, para 

garantir que você alcance sua chave 

(3) Alocação de recursos. Como você garante que recursos financeiros e outros 

estejam disponíveis para apoiar a realização de seus planos de ação enquanto você 

cumpre as obrigações atuais? Como você aloca esses recursos para apoiar os 

planos? Como você gerencia os riscos associados aos planos para garantir sua 

viabilidade financeira? 

(4) Planos de força de trabalho. Quais são seus principais planos de força de 

trabalho para apoiar seus objetivos estratégicos e planos de ação de curto e longo 

prazo? Como os planos abordam os impactos potenciais sobre os membros da sua 

força de trabalho e quaisquer mudanças potenciais na capacidade da força de 

trabalho e nas necessidades de capacidade? 

(5) Medidas de desempenho. Quais medidas ou indicadores-chave de 

desempenho você usa para rastrear a realização e eficácia de sua ação 

(6) Projeções de desempenho. Para essas medidas ou indicadores-chave de 

desempenho, quais são suas projeções de desempenho para seus horizontes de 

planejamento de curto e longo prazo? Se houver lacunas entre seu desempenho 

projetado e o de seus concorrentes ou organizações semelhantes, como você as 

aborda em seus planos de ação? 

b. Modificação do Plano 

de Ação 

Como você reconhece e reage quando as circunstâncias exigem uma mudança 

nos planos de ação e uma rápida execução de novos planos? 

3. CLIENTES 

Item 3.1 Expectativas do cliente 

Como você ouve seus clientes e determina os produtos e serviços que atendem às suas necessidades? 

a. Escuta do cliente 

(1) Clientes Atuais. Como você escuta, interage e observa os clientes para obter 

informações acionáveis? Como seus métodos de escuta variam para diferentes 

clientes, grupos de clientes ou segmentos de mercado? Como seus métodos de 

escuta variam ao longo do ciclo de vida do cliente? Como você busca imediata e 

acionável feedback dos clientes sobre a qualidade dos produtos, suporte ao cliente 

e transações? 

(2) Clientes em potencial. Como você ouve os clientes em potencial para obter 

informações acionáveis? Como você ouve ex-clientes, clientes da concorrência e 

outros clientes em potencial para obter informações acionáveis sobre seus 

produtos, suporte ao cliente e transações, conforme apropriado? 

b. Segmentação de clientes 

e ofertas de produtos 

(1) Segmentação de clientes. Como você determina seus grupos de clientes e 

segmentos de mercado? Como você: 

• usar informações sobre clientes, mercados e ofertas de produtos para identificar 

atuais e antecipar grupos de clientes e segmentos de mercado futuros; e 

• determinar quais clientes, grupos de clientes e segmentos de mercado enfatizar 

e buscar para o crescimento do negócio? 
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Quadro 12. Indicadores de avaliação do Baldrige Excellence Framework (continua) 

 (2) Ofertas de produtos. Como você determina as ofertas de produtos? Como 

você: 

• determinar as necessidades e requisitos do cliente e do mercado para ofertas de 

produtos e serviços; 

• identificar e adaptar ofertas de produtos para atender aos requisitos e superar as 

expectativas de seus grupos de clientes e segmentos de mercado; e 

• identificar e adaptar ofertas de produtos para entrar em novos mercados, atrair 

novos clientes e criar oportunidades para expandir relacionamentos com os 

clientes atuais, conforme apropriado? 

Item 3.2 Engajamento do cliente 

Como você constrói relacionamentos com os clientes e determina a satisfação e o engajamento? 

a. Relacionamento com o 

cliente e suporte 

(1) Gerenciamento de relacionamento. Como você constrói e gerencia 

relacionamentos com clientes? Como você comercializa, constrói e gerencia 

relacionamentos com clientes para: 

• adquirir clientes e aumentar sua participação no mercado; 

• gerenciar e aprimorar a imagem de sua marca; 

• retém clientes, cumpre seus requisitos e supera suas expectativas em cada 

estágio do ciclo de vida do cliente? 

(2) Acesso e suporte do cliente. Como você permite que os clientes busquem 

informações e suporte? Como você permite que eles façam negócios com você? 

Quais são os seus principais meios de suporte ao cliente e comunicação? Como 

eles variam para diferentes clientes, grupos de clientes ou segmentos de mercado, 

conforme apropriado? 

Como você: 

• determinar os principais requisitos de suporte de seus clientes, e 

• implantar esses requisitos para todas as pessoas e processos envolvidos no 

suporte ao cliente? 

(3) Gerenciamento de reclamações. Como você gerencia as reclamações dos 

clientes? Como você resolve reclamações de maneira rápida e eficaz? Como sua 

gestão de reclamações permite que você recupere a confiança de seus clientes, 

melhore sua satisfação e engajamento e evite reclamações semelhantes no futuro? 

b. Determinação da 

Satisfação e Engajamento 

do Cliente 

(1) Satisfação, Insatisfação e Engajamento. Como você determina a satisfação, 

insatisfação e engajamento do cliente? Como seus métodos de determinação 

diferem entre seus grupos de clientes e segmentos de mercado, conforme 

apropriado? Como suas medições capturam informações acionáveis? 

(2) Satisfação em relação a outras organizações. Como você obtém informações 

sobre a satisfação dos clientes com sua organização em relação a outras 

organizações? Como você obtém informações sobre a satisfação de seus clientes 

• em relação à satisfação deles com seus concorrentes; e 

• em relação à satisfação de clientes de outras organizações que fornecem 

produtos semelhantes ou a benchmarks do setor, conforme apropriado? 

c. Uso de voz do cliente e 

dados de mercado 

Como você usa dados e informações de voz do cliente e de mercado? Como você 

usa a voz do cliente e dados e informações de mercado para construir uma cultura 

mais focada no cliente e apoiar a tomada de decisões operacionais? 

4. MEDIÇÃO, ANÁLISE E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Item 4.1 Medição, Análise e Melhoria de Desempenho Organizacional 

Como você mede, analisa e, em seguida, melhora o desempenho organizacional? 

a. Medição de desempenho 

(1) Medidas de desempenho. Como você rastreia dados e informações sobre as 

operações diárias e o desempenho organizacional geral? Como você 

• selecionar, coletar, alinhar e integrar dados e informações para usar no 

rastreamento das operações diárias e do desempenho organizacional geral; e 

• acompanhar o progresso na realização dos objetivos estratégicos e planos de 

ação? 

Quais são as suas principais medidas de desempenho organizacional, incluindo 

as principais medidas financeiras de curto e longo prazo? Com que frequência 

você acompanha essas medidas? 

(2) Dados comparativos. Como você seleciona dados e informações 

comparativos para apoiar a tomada de decisão baseada em fatos? 
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(3) Agilidade de medição. Como você garante que seu sistema de medição de 

desempenho possa responder a mudanças organizacionais ou externas rápidas ou 

inesperadas e fornecer dados oportunos? 

b. Análise e revisão de 

desempenho 

Como você avalia o desempenho e as capacidades da sua organização? Como 

você usa suas principais medidas de desempenho organizacional, bem como 

dados comparativos, nessas análises? Que análises você realiza para apoiar essas 

revisões e garantir que as conclusões sejam válidas? Como sua organização e seus 

líderes seniores usam esses comentários para: 

• avaliar o sucesso organizacional, o desempenho competitivo, a saúde financeira 

e o progresso na realização de seus objetivos estratégicos e planos de ação; e 

• responde rapidamente às mudanças nas necessidades e desafios organizacionais 

em seu ambiente operacional? 

Como seu conselho de governança analisa o desempenho da organização e seu 

progresso nos objetivos estratégicos e planos de ação, se apropriado? 

c. Melhoria de 

desempenho 

(1) Desempenho futuro. Como você projeta o desempenho futuro da sua 

organização? Como você usa os resultados das análises de desempenho e os 

principais dados comparativos e competitivos em suas projeções? 

(2) Melhoria e inovação contínuas. Como você usa as descobertas das avaliações 

de desempenho para desenvolver prioridades de melhoria contínua e 

oportunidades de inovação? Como você implementa essas prioridades e 

oportunidades: 

• para grupos de trabalho e operações de nível funcional; e 

• quando apropriado, para seus fornecedores, parceiros e colaboradores para 

garantir o alinhamento organizacional? 

Item 4.2 Gestão da Informação e Conhecimento 

Como você gerencia suas informações e seus ativos de conhecimento organizacional? 

a. Dados e Informações 

(1) Qualidade. Como você verifica e garante a qualidade dos dados e informações 

organizacionais? Como você gerencia dados e informações eletrônicos e outros 

para garantir sua precisão e validade, integridade e confiabilidade e atualidade? 

(2) Disponibilidade. Como você garante a disponibilidade de dados e 

informações organizacionais? Como você disponibiliza os dados e informações 

necessários em um formato amigável e de maneira oportuna para sua força de 

trabalho, fornecedores, parceiros, colaboradores e clientes, conforme apropriado? 

Como você garante que seus sistemas de tecnologia da informação sejam 

confiáveis e fáceis de usar? 

b. Conhecimento 

Organizacional 

(1) Gestão do Conhecimento. Como você constrói e gerencia o conhecimento 

organizacional? Como você: 

• coletar e transferir conhecimento da força de trabalho; 

• combinar e correlacionar dados de diferentes fontes para construir novos 

conhecimentos; 

• transferir conhecimento relevante de e para clientes, fornecedores, parceiros e 

colaboradores; e 

• reunir e transferir conhecimento relevante para uso em seus processos de 

inovação e planejamento estratégico? 

(2) Melhores práticas. Como você compartilha as melhores práticas em sua 

organização? Como você identifica unidades organizacionais internas e externas 

ou operações de alto desempenho? Como você identifica as melhores práticas 

para compartilhá-las e implementá-las em sua organização, conforme 

apropriado? 

(3) Aprendizado Organizacional. Como você usa seu conhecimento e recursos 

para incorporar o aprendizado à maneira como sua organização opera? 

5. FORÇA DE TRABALHO 

Item 5.1 Ambiente da Força de Trabalho 

Como você constrói um ambiente de força de trabalho eficaz e de suporte? 

a. Capacidade e 

capacidade da força de 

trabalho 

(1) Capacidade e necessidades de capacidade. Como você avalia a capacidade da 

força de trabalho e as necessidades de capacidade? Como você avalia as 

habilidades, competências, certificações e níveis de pessoal de que precisa? 
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(2) Novos membros da força de trabalho. Como você recruta, contrata e integra 

novos membros da força de trabalho? Como você garante que sua força de 

trabalho represente as diversas ideias, culturas e pensamentos de suas 

comunidades de contratação e clientes? Como você garante a adequação dos 

novos membros da força de trabalho à sua cultura organizacional? 

(3) Gerenciamento de mudanças na força de trabalho. Como você prepara sua 

força de trabalho para as mudanças nas necessidades de capacidade e capacidade? 

Como você: 

• equilibrar as necessidades de sua força de trabalho e de sua organização para 

garantir a continuidade, evitar reduções da força de trabalho e minimizar o 

impacto de quaisquer reduções necessárias; 

• preparar e gerenciar quaisquer períodos de crescimento da força de trabalho; e 

• preparar sua força de trabalho para mudanças na estrutura organizacional e 

sistemas de trabalho, quando necessário? 

(4) Realização do trabalho. Como você organiza e gerencia sua força de trabalho? 

Como você organiza e gerencia sua força de trabalho para: 

• realizar o trabalho de sua organização, 

• capitalizar as competências essenciais da sua organização, 

• reforçar o foco no cliente e nos negócios, e 

• superou as expectativas de desempenho? 

b. Clima da Força de 

Trabalho 

(1) Ambiente de trabalho. Como você garante saúde, segurança e acessibilidade 

no local de trabalho para a força de trabalho? Quais são as suas medidas de 

desempenho e metas de melhoria para os fatores ambientais do seu local de 

trabalho? 

(2) Benefícios e políticas da força de trabalho. Como você apoia sua força de 

trabalho por meio de serviços, benefícios e políticas? Como você os adapta às 

necessidades de uma força de trabalho diversificada e de diferentes grupos e 

segmentos da força de trabalho? 

Item 5.2 Engajamento da Força de Trabalho 

Como você engaja sua força de trabalho para retenção e alto desempenho? 

a. Avaliação do 

envolvimento da força de 

trabalho 

(1) Motivadores de engajamento. Como você determina os principais 

motivadores de engajamento da força de trabalho? Como você determina esses 

fatores para diferentes grupos e segmentos da força de trabalho? 

(2) Avaliação do engajamento. Como você avalia o engajamento da força de 

trabalho? Que métodos e medidas de avaliação formal e informal você usa para 

determinar a satisfação da força de trabalho e o engajamento da força de trabalho? 

Como esses métodos e medidas diferem entre os grupos e segmentos da força de 

trabalho? Como você também usa outros indicadores para avaliar e melhorar o 

engajamento da força de trabalho? 

b. Cultura organizacional 

Como você promove uma cultura organizacional caracterizada por comunicação 

aberta, alto desempenho e uma força de trabalho engajada? Como você reforça 

sua cultura organizacional? Como você garante que sua cultura organizacional 

apoie sua visão e valores e se beneficie das diversas ideias, culturas e 

pensamentos de sua força de trabalho? Como você capacita sua força de trabalho? 

c. Gestão e 

Desenvolvimento de 

Desempenho 

(1) Gerenciamento de desempenho. Como o sistema de gerenciamento de 

desempenho de sua força de trabalho oferece suporte ao alto desempenho? Como 

ele considera as práticas de remuneração, recompensa, reconhecimento e 

incentivo da força de trabalho? Como isso reforça a aceitação inteligente de 

riscos, o foco no cliente e nos negócios e a realização de seus planos de ação? 

(2) Desenvolvimento de desempenho Como o seu sistema de aprendizagem e 

desenvolvimento apoia o desenvolvimento pessoal dos membros da força de 

trabalho e as necessidades da sua organização? Como ele considera os desejos de 

aprendizagem e desenvolvimento dos membros da força de trabalho, apoia a 

melhoria do desempenho organizacional e a assunção inteligente de riscos e apoia 

a ética e as práticas comerciais éticas? 
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 (3) Eficácia de aprendizado e desenvolvimento. Como você avalia a eficácia e 

eficiência de seu sistema de aprendizado e desenvolvimento? Como você: 

• correlacionar os resultados de aprendizagem e desenvolvimento com os 

resultados de sua avaliação do envolvimento da força de trabalho e com os 

principais resultados de negócios, e 

• usa essas correlações para identificar oportunidades de melhoria tanto no 

engajamento da força de trabalho quanto nas ofertas de aprendizado e 

desenvolvimento? 

(4) Desenvolvimento de carreira. Como você gerencia o desenvolvimento de 

carreira de sua força de trabalho e de seus futuros líderes? Como você realiza o 

planejamento de sucessão para gestão, liderança e outras posições-chave? 

6. OPERAÇÕES 

Item 6.1 Processos de Trabalho 

Como você projeta, gerencia e melhora seus principais produtos e processos de trabalho? 

a. Projeto de Produto e 

Processo 

(1) Determinação de Requisitos de Produto e Processo. Como você determina os 

principais requisitos do produto e do processo de trabalho? 

2) Principais processos de trabalho. Quais são os principais processos de trabalho 

da sua organização? Quais são os principais requisitos para esses processos de 

trabalho? 

(3) Conceitos de design. Como você projeta seus produtos e processos de trabalho 

para atender aos requisitos? Como você incorpora nova tecnologia, conhecimento 

organizacional, excelência de produto, valor para o cliente, consideração de risco 

e a necessidade potencial de agilidade nesses produtos e processos? 

b. Gestão e melhoria de 

processos 

(1) Implementação do Processo. Como sua operação diária de processos de 

trabalho garante que eles atendam aos principais requisitos de processo? Quais 

medidas ou indicadores-chave de desempenho e medidas em processo você usa 

para controlar e melhorar seus processos de trabalho? Como essas medidas se 

relacionam com a qualidade do produto final e as medidas de desempenho? 

(2) Processos de suporte. Como você determina seus principais processos de 

suporte? Quais são os seus principais processos de suporte? Como a operação 

diária desses processos garante que eles atendam aos principais requisitos de 

negócios? 

(3) Melhoria de produto e processo. Como você melhora seus processos de 

trabalho e processos de suporte para melhorar o desempenho de produtos e 

processos, aprimorar suas competências essenciais e reduzir a variabilidade? 

c. Gestão da Rede de 

Abastecimento 

Como você gerencia sua rede de abastecimento? Como você seleciona 

fornecedores qualificados e posicionados para atender às suas necessidades 

operacionais, melhorar seu desempenho, apoiar seus objetivos estratégicos e 

aumentar a satisfação de seus clientes? Como você: 

• promover alinhamento e colaboração dentro de sua rede de suprimentos; 

• garantir a agilidade da rede de suprimentos em resposta às mudanças nos 

requisitos do cliente, do mercado e da organização; e 

• comunicar as expectativas de desempenho, medir e avaliar o desempenho dos 

fornecedores, fornecer feedback para ajudá-los a melhorar e lidar com 

fornecedores com baixo desempenho? 

d. Gestão da Inovação Como você busca suas oportunidades de inovação? Como você busca as 

oportunidades estratégicas que considera riscos inteligentes? Como você 

disponibiliza recursos financeiros e outros para buscar essas oportunidades? 

Como você decide interromper a busca de oportunidades no momento 

apropriado? 
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Item 6.2 Eficácia Operacional 

Como você garante uma gestão eficaz de suas operações? 

a. Eficiência e eficácia do 

processo 

Como você gerencia o custo, a eficiência e a eficácia de suas operações? Como 

você: 

• incorporar tempo de ciclo, produtividade e outros fatores de eficiência e eficácia 

em seus processos de trabalho; 

• prevenir defeitos, erros de serviço e retrabalho; 

• minimizar os custos de garantia ou perdas de produtividade dos clientes, 

conforme apropriado; 

• minimizar os custos de inspeções, testes e auditorias de processo ou 

desempenho, conforme apropriado; e 

• equilibrar a necessidade de controle de custos e eficiência com as necessidades 

de seus clientes? 

b. Segurança e 

cibersegurança 

Como você garante a segurança e a cibersegurança de dados e informações 

confidenciais ou privilegiados e de ativos importantes? Como você gerencia 

dados físicos e eletrônicos, informações e sistemas operacionais importantes para 

garantir a confidencialidade e apenas o acesso físico e eletrônico adequado? 

Como você: 

• mantenha sua consciência sobre as ameaças emergentes de segurança e 

cibersegurança; 

• garantir que sua força de trabalho, clientes, parceiros e fornecedores entendam 

e cumpram suas funções e responsabilidades de segurança e cibersegurança; 

• identificar e priorizar os principais sistemas operacionais e de tecnologia da 

informação para proteger; e 

• proteger esses sistemas de eventos de segurança cibernética em potencial, 

detectar eventos de segurança cibernética e responder e se recuperar de incidentes 

de segurança cibernética? 

c. Segurança e preparação 

para emergências 

(1) Segurança. Como você fornece um ambiente operacional seguro? Como o seu 

sistema de segurança trata da prevenção de acidentes, inspeção, análise da causa 

raiz das falhas e recuperação? 

(2) Continuidade de negócios. Como você garante que sua organização esteja 

preparada para desastres ou emergências? Como o seu sistema de preparação para 

desastres e emergências considera a prevenção, a continuidade das operações e a 

recuperação? Como seu sistema de preparação para desastres e emergências leva 

em consideração sua dependência de sua força de trabalho, rede de suprimentos 

e parceiros? Como você garante que seus sistemas de tecnologia da informação 

continuem seguros e disponíveis para atender aos clientes e atender às 

necessidades de negócios? 

7. RESULTADOS 

Item 7.1 Resultados de Produto e Processo 

Quais são os resultados do desempenho do seu produto e da eficácia do processo? 

a. Resultados de produtos 

e serviços focados no 

cliente 

Quais são os seus resultados para seus produtos e processos de atendimento ao 

cliente? Quais são os seus resultados para as principais medidas ou indicadores 

de desempenho de produtos e serviços que são importantes para e atendem 

diretamente seus clientes? Como esses resultados diferem por ofertas de 

produtos, grupos de clientes e segmentos de mercado, conforme apropriado? 

b. Resultados de eficácia 

do processo de trabalho 

(1) Eficácia e eficiência do processo. Quais são os resultados da eficácia e 

eficiência do seu processo? Quais são os seus resultados para as principais 

medidas ou indicadores de desempenho operacional de seus principais processos 

de trabalho e suporte, incluindo produtividade, tempo de ciclo e outras medidas 

apropriadas de eficácia, eficiência, segurança e cibersegurança e inovação do 

processo? Como esses resultados diferem por tipos de processo, conforme 

apropriado? 

(2) Segurança e preparação para emergências. Quais são os seus resultados de 

segurança e preparação para emergências? Quais são os seus resultados para as 

principais medidas ou indicadores da eficácia do sistema de segurança da sua 

organização e sua preparação para desastres ou emergências? Como esses 

resultados diferem por local ou tipo de processo, conforme apropriado? 
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c. Resultados da gestão da 

rede de abastecimento 

Quais são os resultados do gerenciamento da sua rede de suprimentos? Quais são 

os seus resultados para as principais medidas ou indicadores de desempenho de 

sua rede de abastecimento, incluindo sua contribuição para melhorar seu 

desempenho? 

Item 7.2 Resultados do cliente 

Quais são os seus resultados de desempenho com foco no cliente? 

a. Resultados focados no 

cliente 

(1) Satisfação do cliente. Quais são os resultados de satisfação e insatisfação do 

cliente? Quais são os seus resultados para as principais medidas ou indicadores 

de satisfação e insatisfação do cliente? Como esses resultados diferem por ofertas 

de produtos, grupos de clientes e segmentos de mercado, conforme apropriado? 

(2) Engajamento do cliente. Quais são os resultados do engajamento do cliente? 

Quais são os seus resultados para as principais medidas ou indicadores de 

envolvimento do cliente, incluindo aqueles para construir relacionamentos com 

o cliente? Como esses resultados se comparam ao longo do ciclo de vida do 

cliente, conforme apropriado? Como esses resultados diferem por ofertas de 

produtos, grupos de clientes e segmentos de mercado, conforme apropriado? 

Item 7.3 Resultados da Força de Trabalho 

Quais são os resultados de desempenho com foco na força de trabalho? 

a. Resultados focados na 

força de trabalho 

(1) Capacidade e capacidade da força de trabalho. Quais são a capacidade da sua 

força de trabalho e os resultados da capacidade? Quais são os seus resultados para 

as principais medidas de capacidade e capacidade da força de trabalho, incluindo 

habilidades adequadas e níveis de pessoal? Como esses resultados diferem pela 

diversidade de sua força de trabalho e por seus grupos de força de trabalho e 

segmentos, conforme apropriado? 

(2) Clima da Força de Trabalho. Quais são os resultados climáticos da sua força 

de trabalho? Quais são os seus resultados para as principais medidas ou 

indicadores do clima da sua força de trabalho, incluindo aqueles relativos à saúde, 

segurança, acessibilidade e serviços e benefícios da força de trabalho, conforme 

apropriado? Como esses resultados diferem pela diversidade de sua força de 

trabalho e por seus grupos e segmentos de força de trabalho, conforme 

apropriado? 

(3) Engajamento da força de trabalho. Quais são os resultados do engajamento da 

sua força de trabalho? Quais são os seus resultados para as principais medidas ou 

indicadores de satisfação da força de trabalho e engajamento da força de trabalho? 

Como esses resultados diferem pela diversidade de sua força de trabalho e por 

seus grupos e segmentos de força de trabalho, conforme apropriado? 

(4) Desenvolvimento da força de trabalho. Quais são os resultados de sua força 

de trabalho e desenvolvimento de líderes? Quais são os seus resultados para as 

principais medidas ou indicadores de força de trabalho e desenvolvimento de 

líderes? Como esses resultados diferem pela diversidade de sua força de trabalho 

e por seus grupos e segmentos de força de trabalho, conforme apropriado? 

Item 7.4 Resultados de Liderança e Governança 

Quais são os resultados de sua liderança sênior e governança? 

a. Resultados de 

Liderança, Governança e 

Contribuição Social 

(1) Liderança. Quais são os seus resultados para a comunicação e envolvimento 

dos líderes seniores com a força de trabalho, parceiros e clientes? Quais são os 

seus resultados para as principais medidas ou indicadores de comunicação e 

envolvimento dos líderes seniores com a força de trabalho, parceiros e clientes 

para implantar sua visão e valores, incentivar a comunicação bidirecional e criar 

um foco na ação? Como esses resultados diferem por unidades organizacionais e 

grupos de clientes, conforme apropriado? 

(2) Governança. Quais são os seus resultados para a responsabilidade pela 

governança? Quais são os seus resultados para as principais medidas ou 

indicadores de governança e responsabilidade fiscal interna e externa, conforme 

apropriado? 
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 (3) Legislação e regulamentação. Quais são os seus resultados legais e 

regulamentares? Quais são os seus resultados para as principais medidas ou 

indicadores de cumprimento e superação dos requisitos regulamentares e legais? 

Como esses resultados diferem por unidades organizacionais, conforme 

apropriado? 

(4) Ética. Quais são os seus resultados para o comportamento ético? Quais são os 

seus resultados para as principais medidas ou indicadores de comportamento 

ético, violações do comportamento ético e confiança das partes interessadas em 

seus líderes seniores e governança? Como esses resultados diferem por unidades 

organizacionais, conforme apropriado? 

(5) Sociedade Quais são seus resultados para o bem-estar social e o apoio de suas 

comunidades-chave? Quais são os seus resultados para medidas ou indicadores-

chave de suas contribuições sociais e apoio às suas comunidades-chave? 

Item 7.5 Resultados Financeiros, de Mercado e Estratégia 

Quais são os seus resultados para viabilidade financeira e implementação da estratégia? 

a. Resultados Financeiros e 

de Mercado 

(1) Desempenho Financeiro. Quais são os seus resultados de desempenho 

financeiro? Quais são os seus resultados para as principais medidas ou 

indicadores de desempenho financeiro, incluindo medidas agregadas de retorno 

financeiro, viabilidade financeira e desempenho orçamentário, conforme 

apropriado? Como esses resultados diferem por segmentos de mercado e grupos 

de clientes, conforme apropriado? 

(2) Desempenho de mercado. Quais são os resultados de desempenho de 

mercado? Quais são os seus resultados para as principais medidas ou indicadores 

de desempenho de mercado, incluindo participação ou posição de mercado, 

crescimento de mercado e participação de mercado e entrada de novos mercados, 

conforme apropriado? Como esses resultados diferem por segmentos de mercado 

e grupos de clientes, conforme apropriado? 

b. Resultados da 

implementação da 

estratégia 

Quais são seus resultados para o cumprimento de sua estratégia organizacional e 

planos de ação? Quais são os seus resultados para as principais medidas ou 

indicadores do cumprimento da sua estratégia organizacional e planos de ação? 

Quais são os seus resultados ao assumir riscos inteligentes? 

Fonte: Adaptado de Baldrige Performance Excellence Program (2019) 

O Baldrige Performance Excellence Program (2019) mostra como cada Critério para 

Excelência de Desempenho formula perguntas que procuram explorar os pontos fortes e as 

oportunidades de melhoria: 

• Liderança: como você compartilha sua visão e lidera sua organização? Como você garante 

uma boa governança? 

• Estratégia: como você se prepara para o futuro? 

• Clientes: como você escuta, satisfaz e engaja seus clientes? 

• Medição, análise e gestão do conhecimento: como você usa dados e informações confiáveis 

para tomar decisões? 

• Força de trabalho: como você envolve e capacita seu pessoal? 

• Operações: como você garante operações eficientes e eficazes que agregam valor ao cliente?  

• Resultados: Você está se saindo bem? 
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Acrescentam, também, o impacto do Baldrige Excellence Framework a nível nacional, 

atuando no fortalecimento da competitividade dos EUA, por intermédio de três aspectos: 

• Ajudando a melhorar os processos, capacidades e resultados organizacionais; 

• Facilitando a comunicação e o compartilhamento das melhores práticas entre as 

organizações dos EUA, por meio do Prêmio Baldrige, da Conferência Quest for 

Excellence®, do Programa Baldrige Executive Fellows e de outras ofertas educacionais;  

• Servindo como uma ferramenta de trabalho para compreender e gerenciar o desempenho 

organizacional, orientando seu pensamento estratégico e proporcionando oportunidades de 

aprendizagem. 

Finalmente o modelo do Baldrige Excellence Framework (BEF) é apresentado na 

Imagem 2. 

Imagem 2. Modelo Malcolm Baldrige 

 
Fonte: Baldrige Performance Excellence Program (2019) 

 European Foundation Quality Management Model 

Com o sucesso dos modelos Baldrige Excellence Framework nos EUA e o Prêmio 

Deming no Japão, nasceu o European Foundation for Quality Management (EFQM), entre 

1988 e 1989, em Bruxelas, por 14 CEOs das principais empresas da Europa, entre essas Renault, 

Volkswagen, Bosch, Nestlé e Philips. Uma fundação sem fins lucrativos, que visa manter a 

excelência empresarial, aumentar a competitividade das economias europeias e dar atenção na 

qualidade (MIGUEL 2001; POLITIS; SISKOS, 2010; LAURETT; MENDES, 2019). 
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Dois anos depois, nasceu o Modelo de Excelência EFQM (originalmente designado 

como Modelo Europeu de Excelência Empresarial), outorgando o reconhecimento European 

Quality Award (EQA) à realização como uma característica da política do EFQM. Esse 

reconhecimento recebeu o apoio da Organização Europeia de Qualidade (EOQ) e da Comissão 

Europeia (EC), o objetivo do prêmio é apoiar, encorajar e reconhecer o desenvolvimento de 

uma TQM eficaz pelas empresas europeias. (MIGUEL, 2001; POLITIS; SISKOS, 2010; 

LAURETT; MENDES, 2019). 

O objetivo de estabelecer a EFQM é reconhecer e promover o sucesso sustentável e 

fornecer orientação para as empresas que procuram o sucesso. É feito por adjutório de três 

componentes integrados que compõem o modelo de excelência EFQM (EFQM, 2019): 

• Os conceitos fundamentais de excelência: os princípios básicos que são a base essencial para 

alcançar a excelência sustentável para qualquer organização; 

• O Modelo de Excelência EFQM: uma estrutura para ajudar as organizações a converter os 

Conceitos Fundamentais e a lógica RADAR em prática;  

• Lógica RADAR: uma estrutura de avaliação dinâmica e uma ferramenta de gerenciamento 

poderosa que fornece a “espinha dorsal” para apoiar uma organização, enquanto lida com os 

desafios que ela deve superar se quiser realizar seu desejo de alcançar a excelência 

sustentável. 

O objetivo do modelo EFQM é apoiar as organizações a atingirem a excelência 

empresarial, através da melhoria contínua, aprendizado e inovação, fazendo uso de uma 

metodologia mista que abarca processos de autoavaliação e avaliação externa, para poder 

validar o diagnóstico inicial feito dentro da organização, de acordo com Calvo-Mora et al. 

(2015). 

O modelo é uma ferramenta abrangente para garantir e avaliar a qualidade, promove o 

desempenho de qualidade total na prática e o compartilhamento de lições aprendidas, é um 

instrumento prático, operacional, não prescritivo e dinâmico que orienta as organizações para a 

excelência em sua gestão, ajudando-as a encontrar áreas de melhoria (AYDIN; KAHRAMAN, 

2018; BAÑALES-MALLO; SANTOS-VIJANDE; GARCÍA, 2018; LAURETT; MENDES, 

2019). Kauppila et al. (2015) e Bañales-mallo, Santos-vijande e García (2018), destacam que, 

o modelo EFQM tem um uso triplo, como é mostrado na Figura 6. 
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Figura 6. Uso triplo do EFQM 

 
Fonte: Baseado em Bañales-mallo, Santos-vijande e García (2018) 

O EFQM também conhecido como modelo europeu, baseia-se em um sistema de 

autoavaliação que envolve a ação de um conjunto de agentes de mudança ou condutores e 

agentes de resultados, estes se fundamentam em critérios e subcritérios. Até 2019 estava vigente 

a versão do modelo de 2013 (ISOTOOLS, 2015). Em 2020 houve uma reformulação do modelo, 

na sua estética, critérios e pontuação, com o objetivo de promover uma lógica de 3 bloques, que 

responderiam a questões essenciais, com vistas a manter a qualidade e excelência. 

De acordo com Calvo-Mora et al. (2015) e EFQM (2019a), o modelo permite as 

organizações: 

• Avaliar em qual liame elas estão, no caminho para a excelência; ajudando-as a compreender 

seus pontos fortes e lacunas potenciais em relação à sua visão e missão declaradas; 

• Prover um vocabulário comum e uma forma de pensar sobre a organização que facilite a 

comunicação eficaz de ideias, tanto dentro, quanto fora da organização; 

• Integrar iniciativas existentes e planejadas, removendo duplicações e identificando lacunas;  

• Fornecer uma estrutura básica para o sistema de gestão da organização. 

Na Europa, é a referência mais conhecida e difundida, pois, introduz e melhora o sistema 

TQM, estabelece a estratégia da organização e permite aos gestores compreender a ligação de 

causa e efeito entre o que a organização faz e os resultados que alcança. Ademais, permite obter 

conhecimentos sobre o grau de desenvolvimento, eficácia e eficiência dos processos de gestão 

interna (CALVO-MORA et al., 2015). 

A EFQM (2019b) assegura que, o modelo se baseia, naturalmente, nos Valores Europeus 

por ser parte de uma fundação matriz Europeia, que estão explícitos em: 
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• Carta dos Direitos Fundamentais da UE; 

• Convenção Europeia dos Direitos do Homem; 

• Diretiva da União Europeia 2000/78/EC;  

• Carta Social Europeia. 

         Dessarte, se pressupõe que as organizações que aplicam e usam o Modelo EFQM, 

respeitaram e cumpriram os 10 princípios do Pacto Global da ONU, não dependendo de ser 

legalmente obrigados a fazê-lo, ou não. O novo modelo, na sua versão de 2020, está construído, 

tendo como base o design thinking, passando de uma simples ferramenta de avaliação, para 

uma estrutura e metodologia vivífica para gerar mudanças. A estrutura do modelo assenta em 

uma lógica simples, respondendo a três perguntas (EFQM, 2019b) (IMAGEM 3). 

• “Por que” existe esta organização? Qual o seu Propósito? Por que esta Estratégia em 

particular? (Direção). 

• “Como” pretende cumprir o seu Propósito e a sua Estratégia? (Execução). 

• “O que” verdadeiramente alcançou até hoje? “O que” pretende alcançar amanhã? 

(Resultados). 

Imagem 3. Modelo EFQM 

 
Fonte: EFQM (2019b) 

As organizações candidatas ao reconhecimento, quando avaliadas através do Modelo 

EFQM, serão pontuadas com um máximo de 1000 pontos. Estes estão divididos pelos 7 

critérios, como é mostrado no Quadro 13. O modelo não difere das anteriores versões, pois, 

continua enfatizando a importância:  
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• Da primazia do cliente; 

• Da necessidade de adotar uma visão de longo prazo, centrada nas partes interessadas;  

• De compreender as relações de causa e efeito entre o porquê de uma organização fazer algo, 

como o faz e o que alcança como resultado. 

Quadro 13. Blocos, critérios, subcritérios e pontuação do EFQM 

BLOCOS, CRITÉRIOS E SUBCRITÉRIOS PONTOS VALORES 

DIREÇÃO   

1 Propósito, Visão e Estratégia  100 

1.1 Definir o Propósito e a Visão 20  

1.2 Identificar e Compreender as Necessidades das Partes Interessadas 20  

1.3 Compreender o Ecossistema, as suas Capacidades e os Grandes Desafios 20  

1.4 Desenvolver a Estratégia 20  

1.5 Conceber e Implementar um Sistema de Gestão de Desempenho e de 

Governança 

20  

2 Cultura Organizacional e Liderança  100 

2.1 Conduzir a Cultura da Organização e Incutir Valores 25  

2.2 Criar Condições para Realizar a Mudança 25  

2.3 Possibilitar a Criatividade e a Inovação 25  

2.4 Unir-se e Empenhar-se no Propósito, Visão e Estratégia 25  

EXECUÇÃO   

3 Envolvimento das Partes Interessadas  100 

3.1 Clientes: Construir Relações Sustentáveis 20  

3.2 Pessoas: Atrair, Envolver, Desenvolver e Reter 20  

3.3 Partes Interessadas de Negócio e de Governo: Garantir e Manter o Apoio 

Contínuo   

20  

3.4 Sociedade: Contribuir para o Desenvolvimento, Bem-estar e Prosperidade 20  

3.5 Parceiros e Fornecedores: Construir Relações e Garantir o Suporte para a 

Criação de Valor Sustentável 

20  

4 Criação de Valor Sustentável  200 

4.1 Conceber o Valor e Como é Criado 50  

4.2 Comunicar e Vender o Valor 50  

4.3 Fornecer o Valor 50  

4.4 Definir e Implementar a Experiência Global 50  

5 Condução do Desempenho e da Transformação  100 

5.1 Conduzir o Desempenho e Gerir o Risco 20  

5.2 Transformar a Organização para o Futuro 20  

5.3 Conduzir a Inovação e Recorrer à Tecnologia 20  

5.4 Incentivar os Dados, Informação e Conhecimento 20  

5.5 Gerir Ativos e Recursos 20  

RESULTADOS   

6 Percepções das Partes Interessadas  200 

7 Desempenho Estratégico e Operacional  200 

PONTOS TOTAIS  1000 

Fonte: EFQM (2019b) 

A EFQM (2019b), reconhece o papel que as organizações podem desempenhar no apoio 

aos objetivos das Nações Unidas, indicam que estes objetivos também fazer parte da 

estruturação do novo modelo:  

• A Convenção “Global Compact” das Nações Unidas (2000);  
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• Dez princípios para negócios sustentáveis e socialmente responsáveis. 

www.unglobalcompact.org;  

• Os 17 Objetivos das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável são um apelo à 

ação de todos os países para promover a equidade social, a boa governança e a prosperidade, 

protegendo o planeta. 

Laurett e Mendes (2019) e EFQM (2019b) concordam que o modelo é utilizado com 

diferentes finalidades pelas organizações, incluindo ser uma estrutura de gestão, como 

ferramenta de benchmarking e, principalmente, como método de autoavaliação. Pois, o próprio 

modelo o tornou em uma estrutura ideal para testar a consistência e alinhamento das ambições 

da organização, seus métodos de trabalho atuais, sua capacidade de responder aos desafios e 

oportunidades de aprimoramento. O modelo EFQM, tornou-se referência na busca da 

excelência, muitas vezes considerado uma continuação da certificação ISO 9001 que, quando 

atingido, não sustenta a busca por melhoria que as organizações querem.  

O Quadro 14 apresenta a descrição de cada um dos critérios e indicadores do EFQM. 

Quadro 14. Indicadores de avaliação do EFQM 

DIREÇÃO 

Para que uma organização alcance e mantenha resultados notáveis que cumpram ou superem as expetativas das 

suas partes interessadas, deve: 

• Definir um Propósito inspirador 

• Criar uma Visão aspiracional 

• Desenvolver uma estratégia centrada na Criação de Valor Sustentável 

• Construir uma cultura vencedora. 

A Direção determina o caminho a seguir para que a organização seja vista como líder no seu ecossistema e bem 

posicionada para executar os seus planos para o futuro. 

Critério 1. 

Propósito, Visão e 

Estratégia 

Uma organização excelente é definida por um Propósito inspirador, uma Visão 

aspiracional e uma Estratégia que apresenta resultados concretos. 

O Propósito da organização: 

• Explica por que o seu trabalho é importante 

• Define o cenário para criar e oferecer valor sustentado para as suas partes interessadas 

• Fornece o enquadramento no qual assume a responsabilidade pela sua contribuição e impacto sobre o 

ecossistema em que opera. 

A Visão da organização: 

• Descreve o que a organização se propõe alcançar a longo prazo 

• Destina-se a servir como um guia claro para a escolha de rumos de ação atuais e futuros 

• Constitui, juntamente com o Propósito da organização, a base para a definição da Estratégia. 

A Estratégia da organização: 

• Descreve como esta pretende cumprir o seu Propósito 

• Detalha os seus planos para concretizar as prioridades estratégicas e aproximar-se da sua Visão. 

Indicadores 

1.1 Definir o Propósito e a Visão 

1.2 Identificar e Compreender as Necessidades das Partes Interessadas 

1.3 Compreender o Ecossistema, as suas Capacidades e os Grandes Desafios 

1.4 Desenvolver a Estratégia 

1.5 Conceber e Implementar um Sistema de Gestão de Desempenho e de Governança 
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Quadro 14. Indicadores de avaliação do EFQM (continua) 

Critério 2. Cultura 

Organizacional e 

Liderança 

Cultura Organizacional é o conjunto específico de valores e normas que são 

compartilhadas por pessoas e grupos dentro de uma organização, que influenciam, ao 

longo do tempo, a forma como se comportam entre si e com as Partes interessadas 

Chave fora da organização. 

A liderança organizacional diz respeito à organização como um todo, não se referindo 

a uma pessoa ou equipa de topo que proporciona orientações. Tratasse da organização 

a atuar como líder dentro do seu ecossistema, a ser reconhecida por outros como 

modelo a seguir, e não da perspectiva tradicional de uma equipa de topo que gere a 

organização. 

Numa organização excelente, a liderança estabelece-se como uma atividade e não como uma função, e os 

comportamentos de liderança são evidentes a todos os níveis e partes da organização. Esse comportamento 

exemplar de liderança inspira os outros, reforça e, quando necessário, adapta os valores e as normas, ajudando 

a conduzir a Cultura Organizacional. 

Uma organização que aspira ser reconhecida como excelente, líder no seu ecossistema, alcança o sucesso 

através do foco nas seguintes atividades: 

Indicadores 

2.1 Conduzir a Cultura da Organização e Incutir Valores 

2.2 Criar Condições para Realizar a Mudança 

2.3 Possibilitar a Criatividade e a Inovação 

2.4 Unir-se e Empenhar-se no Propósito, Visão e Estratégia 

EXECUÇÃO 

Para que uma organização alcance e mantenha resultados notáveis que atendam ou superem as expetativas das 

suas Partes Interessadas, é necessário, mas não suficiente: 

• Definir um Propósito inspirador 

• Criar uma Visão aspiracional 

• Desenvolver uma estratégia centrada na Criação de Valor Sustentável 

• Construir uma cultura vencedora. 

A Direção determina o caminho a seguir, mas depois é necessário que a organização execute a sua Estratégia 

de forma eficaz e eficiente, garantindo que: 

• Sabe quem são as partes interessadas no seu ecossistema e dedica-se totalmente àquelas que são Chave para 

o seu sucesso 

• Cria Valor Sustentável 

• Impulsiona os níveis de desempenho necessários para o sucesso hoje e, ao mesmo tempo, conduz a melhoria 

e a transformação necessárias para ser bem-sucedida no futuro. 

Critério 3. 

Envolvimento das 

Partes Interessadas 

Após a decisão de quais as partes interessadas mais importantes para a organização, 

ou seja, as suas Partes Interessadas Chave, envolvê-las pode implicar um certo grau de 

similitude na aplicação dos princípios que se seguem, independentemente dos grupos 

específicos identificados. 

Uma organização excelente: 

• Identifica os tipos específicos e categorias dentro de cada um dos seus principais Grupos de Partes Interessadas 

Chave 

• Usa os seus conhecimentos sobre as necessidades e expetativas das Partes Interessadas Chave para alcançar o 

envolvimento contínuo 

• Envolve as Partes Interessadas Chave na implementação da sua Estratégia e na Criação de Valor Sustentável 

e reconhece as contribuições que elas dão 

• Constrói, mantém e aprofunda o relacionamento com as Partes Interessadas Chave com base na transparência, 

responsabilidade, comportamento ético e confiança 

• Trabalha com as suas Partes Interessadas Chave para desenvolver um entendimento comum e, através do co-

desenvolvimento, concentrar-se em como pode contribuir para e inspirar-se nas intenções do Pacto Global e 

nos Objetivos das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 

• Recolhe proativamente as opiniões das suas Partes Interessadas Chave, ao invés de esperar que sejam elas a 

estabelecer contacto. 

• Avalia o seu próprio desempenho em relação às necessidades das Partes Interessadas Chave e decide as ações 

apropriadas com vista a assegurar o seu futuro, de acordo com as percepções das Partes Interessadas Chave. 
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Quadro 14. Indicadores de avaliação do EFQM (continua) 

Indicadores 

3.1 Clientes: Construir Relações Sustentáveis 

3.2 Pessoas: Atrair, Envolver, Desenvolver e Reter 

3.3 Partes Interessadas de Negócio e de Governo: Garantir e Manter o Apoio Contínuo 

3.4 Sociedade: Contribuir para o Desenvolvimento, Bem-estar e Prosperidade 

3.5 Parceiros e Fornecedores: Construir Relações e Garantir o Suporte para a Criação 

de Valor Sustentável 

Critério 4. Criação 

de Valor 

Sustentável 

Uma organização excelente reconhece que a Criação de Valor Sustentável é vital para 

o seu sucesso a longo prazo e para a sua capacidade financeira. 

O Propósito claramente definido pela organização, enriquecido pela Estratégia, define para quem a organização 

deve Criar Valor Sustentável. Na maioria dos casos, os clientes, segmentados de forma adequada, são o grupo-

alvo para a Criação de Valor Sustentável. No entanto, algumas organizações também podem dar enfoque a 

Partes Interessadas Chave selecionadas de entre os seus segmentos de Partes Interessadas de Negócio e de 

Governo, ou a Sociedade. 

Uma organização excelente reconhece que as necessidades das Partes Interessadas Chave podem mudar ao 

longo do tempo e que é importante recolher e analisar o feedback para melhorar ou alterar os seus produtos, 

soluções ou serviços.  

Os diferentes elementos para Criação de Valor Sustentável são mostrados abaixo numa sequência passo a passo. 

É um facto que os planos da organização para hoje e para o futuro podem funcionar em paralelo ou sobrepor-

se, por vezes, dependendo da natureza dos negócios da organização. 

Indicadores 

4.1 Conceber o Valor e Como é Criado 

4.2 Comunicar e Vender o Valor 

4.3 Fornecer o Valor 

4.4 Definir e Implementar a Experiência Global 

Critério 5. 

Condução do 

Desempenho e da 

Transformação 

Agora e no futuro, uma organização precisa ser capaz de atender simultaneamente aos 

próximos dois requisitos para se tornar e manter bem-sucedida. 

Por um lado, deve continuar a gerir com sucesso a execução das suas operações correntes (“Condução do 

Desempenho”).  

Por outro lado, deve gerir em paralelo as constantes mudanças dentro e fora da organização, para que se 

mantenha bem-sucedida (“Condução da Transformação”). 

A Condução do Desempenho e a Condução da Transformação, em simultâneo, confirmam a necessidade da 

organização trabalhar para o presente enquanto se prepara para o futuro. 

Os principais elementos que tornam possível o Desempenho e a Transformação são a inovação e a tecnologia, 

a crescente importância dos dados, a informação e o conhecimento e a utilização criteriosa dos ativos e recursos 

críticos. 

Indicadores 

5.1 Conduzir o Desempenho e Gerir o Risco 

5.2 Transformar a Organização para o Futuro 

5.3 Conduzir a Inovação e Recorrer à Tecnologia 

5.4 Incentivar os Dados, Informação e Conhecimento 

5.5 Gerir Ativos e Recursos 

RESULTADOS 

Refere-se a tudo o que a organização de facto alcançou em referência ao que foi descrito nas secções Direção e 

Execução, incluindo a previsão para o futuro. Na prática, descobrimos que uma organização excelente fornece 

resultados para: 

• Percepções das Partes Interessadas 

• Criação de Valor Sustentável 

• Condução do Desempenho e Transformação 

Critério 6. 

Percepções das 

Partes Interessadas 

Este critério concentra-se em resultados baseados no feedback de Partes Interessadas 

Chave sobre as suas experiências pessoais ao lidar com a organização - as suas 

percepções. 
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Quadro 14. Indicadores de avaliação do EFQM (conclusão) 

Estas percepções podem referir-se a Partes Interessadas Chave anteriores ou atuais e podem ser obtidas por 

meio de várias fontes, incluindo pesquisas, grupos de reflexão, índices, imprensa ou comunicação social, 

reconhecimento externo, ações de promoção, reuniões de revisão, relatórios de investidores e 

elogios/reclamações, incluindo o feedback compilado pelas áreas de gestão das relações com os clientes. 

Para além das percepções que uma Parte Interessada Chave pode ter de uma organização tendo por base as suas 

experiências pessoais, as percepções também podem ser moldadas pela reputação da organização no que se 

refere aos impactes ambiental e social que gera. Por exemplo, até que ponto as Partes Interessadas Chave 

entendem que a organização tenha contribuído com sucesso para uma ou mais metas dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e do Pacto Global das Nações Unidas. 

Na prática, observamos que uma organização excelente: 

• Conhece o quão bem sucedida é na execução da sua Estratégia para atender às necessidades e expetativas das 

suas Partes Interessadas Chave  

• Analisa o seu desempenho passado e atual para prever o desempenho futuro  

• Utiliza os Resultados da Percepção das Partes Interessadas Chave para se manter informada e influenciar a 

sua Direção atual e a Execução da sua Estratégia. 

Indicadores 

• Resultados da Percepção dos Clientes  

• Resultados da Percepção das Pessoas  

• Resultados da Percepção de Partes Interessadas de Negócio e de Governo  

• Resultados da Percepção da Sociedade  

• Resultados da Percepção de Parceiros e Fornecedores 

Critério 7. 

Desempenho 

Estratégico e 

Operacional 

Este critério concentra-se nos resultados ligados ao desempenho da organização em 

matéria de:  

• Capacidade de satisfação do seu Propósito, cumprimento da Estratégia e Criação de 

Valor Sustentável  

• Preparação para o futuro. 

Estes resultados são usados pela organização para monitorizar, compreender e melhorar o seu desempenho geral 

e para prever o impacto que esse desempenho terá nas percepções das suas Partes Interessadas Chave e nas 

futuras ambições estratégicas. 

Na prática, observamos que uma organização excelente: 

• Utiliza indicadores financeiros e não financeiros para ajudar a medir o seu desempenho estratégico e 

operacional  

• Compreende as ligações entre as percepções das Partes Interessadas Chave e o desempenho real, e é capaz de 

prever, com um elevado nível de certeza, como o desempenho futuro evoluirá  

• Considera as necessidades e expetativas atuais e futuras das Partes Interessadas Chave ao decidir sobre os 

indicadores de desempenho mais adequados para atender aos seus objetivos estratégicos e operacionais  

• Compreende as relações de causa e efeito que afetam o desempenho e usa os resultados obtidos para se manter 

informada e influenciar as suas Direção e Execução atuais  

• Utiliza os resultados que alcança atualmente para prever o seu desempenho futuro com um expectável nível 

de certeza. 

Indicadores 

• Resultados alcançados no cumprimento de seu Propósito e na Criação de Valor 

Sustentável  

• Desempenho financeiro  

• Cumprimento das Expetativas das Partes Interessadas Chave  

• Realização de Objetivos Estratégicos  

• Resultados Alcançados na Condução do Desempenho  

• Resultados Alcançados na Condução da Transformação  

• Medidas Preditivas para o Futuro. 

Fonte: Adaptado de EFQM (2019b) 

Laurett e Mendes (2019), baseando-se no trabalho de Tarí (2010, 2011) e, Tóvölgyi 

(2009), mostra os benefícios gerais da utilização do modelo de excelência EFQM, pois, aporta 

para o desenvolvimento de uma cultura de qualidade, na qual todos os funcionários são 

treinados com a mesma metodologia, permitindo atingir objetivos comuns e não deixando 

ninguém para atrás. Os autores locupletam que, os sistemas de gestão de qualidade baseados no 
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EFQM incentivam a cultura de melhoria contínua, alicerçado no forte pensamento e consciência 

da importância da melhoria de qualidade. 

 Considerações do Capítulo  

No palimpsesto das considerações deste do capítulo destaca-se o momento no qual 

surgiu a excelência organizacional. O conceito advém do universo organizacional e na literatura 

ao mesmo tempo. No transcurso dos anos, passa por um processo de evolução dentro das 

empresas, como consequência dos ambientes turbulentos e dinâmicos que acontecem. Assim, 

as empresas precisam implementar estratégias que relacionam a qualidade, enquanto um 

elemento chave, e este se liga imediatamente com a excelência organizacional, levando a uma 

melhoria do desempenho da empresa, como Toma e Marinescu (2018) ratificam. 

North e Kumta (2018) indicam que a Excelência Organizacional ou Business Excellence 

(BE), em inglês, é um conjunto de práticas que visam desenvolver e fortalecer os sistemas e 

processos de gestão de uma organização para melhorar o desempenho e criar valor às partes 

interessadas. Eles definem que, um BE se refere a alcançar a excelência em tudo o que uma 

organização faz, incluindo dimensões, como a liderança; estratégia; foco no cliente; 

gerenciamento de informações; pessoas; processos e resultados de negócios superiores. Este 

conceito é muito importante, pois, é parte da base conceitual da criação e aplicação de um 

modelo, como o KMEM, que será apresentado no capítulo 6. 

 Cumpre ressalvar que, os prêmios de qualidade nasceram como efeito e incentivo de 

aplicar modelos de qualidade como os mencionados neste capítulo e que são a base do KMEM. 

As organizações são incentivadas e reconhecidas por alcançar um padrão de qualidade superior, 

assim, os países estabeleceram os programas que reconhecem esse esforço pela excelência e 

desempenho organizacional. Os modelos como o Malcolm Baldrige dos EUA, EFQM da 

Europa, e MEG do Brasil possuem prêmios de qualidade nacionais, respectivamente, aos seus 

países ou regiões, sendo prêmios reconhecidos mundialmente, por sua exigência e constante 

evolução. 

A seção 3.1 indica a importância dos MEO, como instrumentos para avaliar a excelência 

do desempenho organizacional, sendo este, um dos pontos principais dentro dos processos de 

aprendizagem e medição, o que pode permitir um feedback para as organizações desenvolver e 

fortalecer os sistemas de gestão e trabalhar na melhoria de diferentes aspectos internos (TOMA; 

MARINESCU, 2018; AYDIN; KAHRAMAN, 2018). Salienta-se que, este aspecto, é parte da 
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abordagem que o KMEM procura alcançar, tendo em vista que relaciona a GC com processos 

de aprendizagem e medição com os MEO, na procura de um feedback que ajude a desenvolver 

e fortalecer processos e sistemas organizacionais internos na busca de atingir um objetivo. 

 Os MEO são concebidos como uma ferramenta de avaliação da excelência do 

desempenho, utilizados como método para poder atingir o reconhecimento e obtenção de 

prêmios de qualidade oferecidos nacional ou regionalmente, demostrando uma excelência 

organizacional e alcançando um padrão de qualidade superior. 

Diante do exposto, da seção 3.3 ressalta-se os Quadro 6 e 7. O Quadro 6 mostra os 

critérios de avaliação e pontuação dos três prêmios de excelência, se tornando um influenciador 

para as dimensões que possui o KMEM, como será explicado mais adiante, o modelo de 

excelência proposto no capítulo 6 possui uns critérios de avaliação, que são baseados nos três 

modelos de excelência do Brasil, dos EUA, e da Europa. Assim, há uma semelhança entre 

alguns critérios, com o KMEM explicado e detalhado no capítulo 6. 

Já no Quadro 7 o intuito é ressaltar os critérios em comum que existem entre os três 

MEO explicados durante todo o capítulo. Destarte, temos que: 

• O critério de Liderança é encontrado nos três MEO; 

• O critério de Estratégia aparece no Baldrige Excellence Framework (BEF) e EFQM; 

• O critério de Partes Interessadas encontra-se nos três MEO; 

• O critério de Processos ou operações está no MEG e no BEF; 

• O critério de Sustentabilidade aparece no MEG, assim como no EFQM; 

• O critério de Aprendizagem consta nos três MEO;  

• O critério de Resultados é apresentado nos três MEO. 

Alguns conceitos organizacionais que foram mencionados no Quadro 3 da seção 2.4 e 

ligados à GC, também são encontrados aqui. No entanto, é complementando com mais 

conceitos organizacionais. O Quadro 15 mostra o número de menções dos conceitos 

organizacionais encontrados neste capítulo, que estão ligados aos MEO. O Anexo 03 mostrara 

o detalhamento de cada modelo. 
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Quadro 15. Conceitos organizacionais encontrados e ligados aos MEO 

Conceito organizacional mencionado e ligado aos MEO 
TOTAL 

MEG 

TOTAL 

BEF 

TOTAL 

EFQM 
TOTAL 

Alinhamento com os objetivos de negócio 7 7 5 19 

Ambiente externo 8 12 4 24 

Ambiente interno 6 7 1 14 

Aprendizagem, inovação e criatividade 3 5 2 10 

Autonomia e individualidade 2 2 0 4 

Avaliação e medição da GC 12 7 3 22 

Benefícios e recompensas 1 3 0 4 

Colaboração e compartilhamento 5 1 1 7 

Compromisso 4 2 0 6 

Comunicação 8 9 3 20 

Conhecimento explícito e tácito 0 2 3 5 

Cultura 6 5 1 12 

Estratégia 5 7 6 18 

Processos 6 8 2 16 

Infraestrutura 1 0 0 1 

Investir em conhecimento 2 3 1 6 

Mapeamento do conhecimento 11 7 2 20 

Medição de desempenho 11 13 5 29 

Plano de melhorias 9 9 2 20 

Recursos financeiros 2 4 2 8 

Responsável e equipe de GC 1 1 0 2 

Sistema para motivar a participação 3 2 0 5 

Suporte da alta administração 6 7 3 16 

Tecnologia e sistemas 1 3 1 5 

Treinamento e desenvolvimento 7 4 1 12 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU  

O Capítulo 4 exprime o que, de acordo com o pesquisador, é considerado o conceito 

mais importante dos três estudados até o momento, os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU. A seção 4.1 abordara o tema de Desenvolvimento Sustentável (DS), o 

qual é fundamental, antes de tratar dos ODS, pois, se refere à espinha dorsal, que sustenta os 

ODS e todo o tema relacionado à sustentabilidade. Será vaticinada a definição de DS, as 

informações mais destacadas sobre a sustentabilidade e sua relação com as organizações, 

mostrando que não é um tema afastado da atividade empresarial.  

Na seção 4.5 será descrita a história dos ODS, como evolucionaram, a partir dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), a definição dos ODS, informações 

relevantes para a composição do trabalho, a descrição de cada um dos 17 ODS e possíveis ações 

que as organizações podem implementar, de acordo com cada ODS 

 Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável (DS) 

No ano de 1854, o então presidente dos Estados Unidos, Franklin Pierce, ofereceu para 

uma tribo indígena a proposta de comprar uma parte das suas terras e, em contrapartida, eles 

receberiam a concessão de outra reserva. O Chefe Indígena Seattle respondeu, entre outras 

coisas, o seguinte: 

[...] ensinem às suas crianças o que ensinamos às nossas, que à Terra é nossa mãe. 

Tudo o que acontecer a Terra, acontecerá aos filhos da Terra. Se os homens cospem 

no solo, estão cuspindo em si mesmos [...] a Terra não pertence ao homem; o homem 

pertence a Terra [...] todas as coisas estão ligadas como o sangue que une uma família. 

Há uma ligação em tudo. Os rios são nossos irmãos, saciam nossa sede. 

Considerado um pronunciamento exemplar, é um dos melhores discursos já feitos a 

respeito da defesa do meio ambiente. Esse texto mostra algo que hoje está claro, e Cavalcanti 

(2004) e Bergaglio (2016) ressaltam, pois, desde o período do Antropoceno é explicito que, 

toda atividade humana, qualquer que seja, incide no ecossistema, tendo grande capacidade de 

transformar o planeta, a fim de atender suas necessidades, seja pela extração de recursos ou 

pelo lançamento de dejetos, ou matéria degradada.  

Entretanto, com a chegada da degradação inconsciente e mal administrado, também veio 

a preocupação com o desenvolvimento e o meio ambiente. Ferreira (2018) indica que, essa 

preocupação surgiu da união entre o movimento ambiental e o desenvolvimento internacional, 

após a Segunda Guerra Mundial. A autora ressalta o efeito que teve o lançamento, em 1962, do 

livro “Primavera Silenciosa”, de Rachel Carson, que apresentou a inquietação dos cientistas e 
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estudiosos da época, frente à preservação dos recursos naturais do planeta, aprofundando na 

responsabilidade que tinha a ciência e os avanços tecnológicos. 

Ferreira (2018) prossegue seus estudos, mostrando a visão de autores como Sjöström 

(2000) e Lamberts et al. (2006). Já que, inicialmente, o meio ambiente só era relacionado a 

catástrofes, mas, seguidamente, foi entendido como o consumo e desperdício descontrolado de 

recursos. Para a década de 1970, a preocupação ambiental teve um avanço, sendo reconhecido 

internacionalmente e ressaltando as consequências da forma de desenvolvimento daquela 

época, por causa da velocidade da deterioração e consumo desmedido. 

Todavia, como Bergaglio (2016) mostra, o conceito de sustentabilidade, ainda não tinha 

alcançado sua maturidade teórica, entre os anos de 1965 e 1970, mesmo já existindo indícios 

do desequilíbrio entre o desenvolvimento da população, a atividade econômica e a conservação 

do meio ambiente. Bergaglio (2016) referência o trabalho de Ehrlich (1968), quanto a conceitos, 

como responsabilidade intergeracional e intrageracional, que se tornariam bases para o conceito 

de “desenvolvimento sustentável”.  

Na década de 1990, o conceito de sustentabilidade era mais do que claro, diversos 

autores e cientistas no mundo tinham certeza que a atividade humana estava, de fato, mudando 

o clima, o ambiente e o ecossistema. Foi comprovado que, as emissões geradas desde a Segunda 

Guerra Mundial haviam afetado a camada de ozônio (CHICHILNISKY, 1997 apud 

EUSTACHIO, 2017). 

Kraemer (2006) confirma que, nos últimos anos, a preocupação em defender a natureza, 

passou a ser uma responsabilidade mundial, consequente de afirmações nada alentadoras, como 

as seguintes: 

• Nosso planeta está poluído, sua temperatura se eleva, as erosões progridem, as áreas 

agrícolas irrigáveis diminuem, a população aumenta e os ecossistemas sofrem efeitos 

devastadores; 

• Mudar a economia mundial, de acordo com o novo modelo de desenvolvimento 

ambientalmente mais adequado, é a única alternativa para a sobrevivência a longo prazo da 

humanidade; 

• Os países desenvolvidos têm, hoje, menos de 25% da população mundial, mas, consomem 

75% de toda a energia produzida, 70% dos combustíveis comercializados, 85% dos produtos 

de madeira e 72% do aço. 



101 

 

 

Atualmente, o conceito pleno de sustentabilidade é discutido e utilizado em várias 

pesquisas de todo tipo no mundo acadêmico, emente, isso também gerou a diversificação de 

interpretações do tema, relacionando a sustentabilidade com o objeto de cada pesquisa 

(MARTINS et al., 2019). No entanto, a definição utilizada e mais aceita é a que surgiu na 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, hoje conhecido como Comissão 

Brundtland (Brundtland, 1987, p. 41): “Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que 

atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

atender suas próprias necessidades”. Hutchins e Sutherland (2008) apud Govindan et al. (2013), 

fornecem outra definição de desenvolvimento sustentável, igualmente cabível para esta 

pesquisa:  

Desenho e operação de sistemas humanos e industriais para garantir que o uso de 

recursos e ciclos naturais pela humanidade não levem à diminuição da qualidade de 

vida devido às perdas em oportunidades econômicas futuras ou aos impactos adversos 

nas condições sociais, saúde humana e meio ambiente. 

 

Tanto o conceito estabelecido pela Comissão Brundtland, quanto o de Hutchins e 

Sutherland (2008), mostram que existe uma responsabilidade dos seres humanos com o planeta, 

entendendo, intrinsecamente, que temos também a capacidade de mudar esta catástrofe, que 

temos causado até hoje. 

O trabalho de Govindan et al. (2013) e Eustachio (2017) ressaltam que, a 

sustentabilidade teve o propósito de harmonizar o pilar financeiro tradicional, através da 

inclusão de bases ambientais. Esse conceito ficou datado, entendendo que a economia e o meio 

ambiente não eram os únicos assuntos a tratar em conjunto. A sustentabilidade tornou-se mais 

importante para o meio acadêmico, organizações não governamentais e movimentos sociais. 

Consequentemente, começou a nascer um novo pilar, tendo um enfoque na prosperidade 

econômica e na qualidade ambiental, sendo conhecido como o pilar da justiça e equidade social. 

Eustachio (2017) baseando-se em Lustosa (2002) complementa que, assim que o 

conceito de sustentabilidade começa a se relacionar com desenvolvimento, surge uma estratégia 

moderna, proposta para que as nações possam aplicar em seus contextos específicos, trazendo 

uma nova esperança e opção ainda mais viável para que, como dito anteriormente, o ser humano 

tivesse a capacidade de mudar o rumo do planeta para bem ou melhor, assim como a teve para 

mudar todo o entorno e o ecossistema, para seu próprio bem e interesse temporal.  
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Caiado et al. (2018) confirma que, os conceitos de Desenvolvimento Sustentável (DS) 

são cada vez mais importantes, do que nas duas ou três décadas passadas, pois, agora, o foco 

não é apenas em problemas ambientais, ou econômicos, ou de desenvolvimento social, e sim, 

na própria sobrevivência da humanidade. 

 Definição de Desenvolvimento Sustentável 

Como mencionado na introdução deste capítulo, a definição consensual de DS surgiu, 

na então Comissão das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, na reunião 

Nº 42 da ONU, de 1987, em um documento intitulado “Nosso Futuro Comum” também 

conhecido como Relatório de Brundtland. O conceito afirma que o desenvolvimento deve ser 

planejado e executado de forma que possa “atender às necessidades da geração presente sem 

prejudicar a capacidade da geração futura de atender às suas próprias”. No entanto, o termo foi 

introduzido pela primeira vez, em 1968, no Clube de Roma, opondo-se ao modelo econômico 

que estava sendo empregado pelos países industrializados (CAIADO et al., 2018; FERREIRA, 

2018). 

Elkington (2012) apud Eustachio (2017) assinala que, o DS teve maior relevância no 

que ele denomina a “terceira onda”, que teve seu início entre 1997 e 1998, como fundamento 

de que seria inevitável correr o risco da extinção se não havia mudanças grandes nos temas 

ambientais, o fortalecimento científico do aquecimento global, o crescimento consciente das 

consequências econômicas e sociais, e uma “tensão pré-novo milênio”. 

Figura 7. Tripé do Desenvolvimento Sustentável 

 
Fonte: Adaptado de Eustachio (2017, p. 29) 

Conclui Eustachio (2017), que o conceito de DS é baseado na compreensão das pessoas 

sobre a destruição ecológica e a baixa atenção social. Os danos ecológicos e sociais podem 
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assumir a forma de pobreza, privação, abandono urbano, ocorrendo de forma geral no mundo, 

e tornando-se insustentável. Cavalcanti (2004, p. 149) mostra que a noção do DS “trata de 

promover a economia e o bem-estar dos humanos, sem causar um estresse que o sistema 

ecológico não possa absorver”. A Figura 7 apresenta como é construído o tripé com os conceitos 

fundamentais do DS. 

Kraemer (2006) mostra que existe um desequilíbrio mundial, porque se, de um lado 

existe muita riqueza e fartura no mundo, de outro lado, fatores como a miséria, degradação 

ambiental, injustiça social, e poluição aumentam com o passar do tempo. Por isso, destaca-se 

que o DS busca conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, bem 

como o fim da pobreza e desigualdade no mundo. A autora revela que é imperioso se 

desenvolver em harmonia com as limitações ecológicas do planeta e, dentro do possível, 

melhorando a qualidade de vida da geração atual, em todos os âmbitos.  

O desenvolvimento sustentável pode acontecer de maneira efetiva, se levar em conta tão 

somente a resiliência e interdependência. A sustentabilidade, com base em um entendimento 

ambiental, é aquela que produz ganhos econômicos, desde que produza bens e serviços voltados 

a entender e rever seus processos, custos e males.  

Mas, quando destinado a garantir o futuro e melhorias, não só para a organização, e sim 

para a sociedade, entra em junção com todo o sistema, daí, sua interdependência, porque é 

necessário haver uma preocupação ambiental, uma equidade intergeracional e, como resultado, 

existir ganhos econômicos (CAVALCANTI, 2004; EUSTACHIO, 2017). 

 Informações relevantes sobre a Sustentabilidade 

A partir da seção 4.5 serão tratados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

da ONU, porém, há que se dá ênfase ao que preconiza Barrantes-Briceño e Santos (2019), 

apontando que o DS é a coluna principal, na qual os ODS se cimentaram. Por isso, esta seção 

se centrará em mostrar informações e dados relevantes que a literatura apresentou em relação 

ao DS. 

Começando com o trabalho de Eustachio (2017), o conceito de DS abarca questões 

complexas, enfrentando diversos stakeholders com múltiplas dificuldades. Em função disso, 

indica um processo de mudanças apresentado como um caminho para tudo o que uma sociedade 

deseja e traz benefício para o ambiente. Mantendo esse argumento, Barrera (2015) apud 

Eustachio (2017) relata que o DS deve ser destinado a todos os seres vivos e ao planeta por 
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igual. O autor resgata o conceito de “relacionamento”, mostrando que é necessário considerar 

as interações dos seres humanos, dentre elas, com a natureza. 

Gupta e Vegelin (2016) apresentam algo muito importante, posto que, o DS trabalha 

com os três pilares, como mostrado na Figura 8. Desta maneira, existem dificuldades, ainda, 

em tratar e otimizar os três aspectos para as gerações presentes e futuras, originando conceitos 

que incorporam dualidades dentro do tripé. Crescimento inclusivo, que relaciona a sociedade 

com a economia. Sociedade verde, associando os conceitos de Sociedade e Meio Ambiente, e 

economia verde/ crescimento verde/ modernização ecológica, que conecta a dimensão do Meio 

Ambiente com a Economia. 

Figura 8. Dualidades no tripé do Desenvolvimento Sustentável 

 
Fonte: Traduzido e adaptado de Gupta e Vegelin (2016) 

Zeijl-Rozema et. al (2008) apud Eustachio (2017), sinalizam que, para que exista o DS, 

também deve existir uma boa governança e uma participação colaborativa de todos os 

stakeholders. Acrescenta Eustachio (2017), referenciando Silva e Martinelli (2015), que o DS 

deve ser fruto de uma estratégia dos atores locais:  

[...] o conjunto de estratégias de uma comunidade, voltado especificamente para o 

território e questão, com a participação direta da população, dos setores público e/ou 

privado que promovam maneiras viáveis sustentáveis em diversas dimensões pode ser 

considerado desenvolvimento local [...] (SILVA; MARTINELLI, 2015 apud 

EUSTACHIO, 2017). 
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Nessa contextura, de acordo com Ferreira (2018), não existe uma forma acordada de 

definir em que medida o DS está sendo alcançado, em qualquer programa de políticas locais. 

Em decorrência, o termo sustentável e o DS são aplicados de forma irresoluta às políticas para 

expressar essa aspiração, ou, então, apenas mostrar que é mais “verde” ou mais social do que o 

usual. Kraemer (2006) mostra as metas ou objetivos que tem o DS: 

• A satisfação das necessidades básicas da população (educação, alimentação, saúde, lazer, 

etc.); 

• A solidariedade para com as gerações futuras (preservar o ambiente de modo que elas tenham 

chance de viver); 

• A participação da população envolvida (todos devem se conscientizar da necessidade de 

conservar o ambiente e fazer cada um a parte que lhe cabe, para tal); 

• A preservação de recursos naturais (água, oxigênio, etc.); 

• A elaboração de um sistema social, garantindo emprego, segurança social e respeito a outras 

culturas (erradicação da miséria, do preconceito e do massacre de populações oprimidas, 

como, por exemplo, os índios);  

• A efetivação dos programas educacionais. 

 Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável: Relevância para as 

organizações 

Um dos principais desafios para a sustentabilidade é operacionalizar as resoluções 

encontradas no Relatório Brundtland, para poder nortear as decisões organizacionais (CAIADO 

et al., 2018; GOVINDAN et al., 2013). Caiado et al. (2018), ainda argumentam que, os ODS 

representam uma abordagem de cima para baixo desenhada pela elite política, quando na 

verdade, na visão de um DS ótimo, deveria adotar-se uma abordagem em rede, que envolva 

universidades, empresas, ONGs, governos e os jovens. 

Então, sendo necessário usar uma abordagem em rede, para poder facilitar a 

operacionalização das resoluções do Relatório Brundtland. Esta seção realça o papel que tem 

as organizações dentro dessa rede, para com os ODS e DS, a seção mostrará qual é a relevância 

e valor que podem dar a sustentabilidade e o DS, para uma organização que as adote, dentro do 

seu plano de negócios. 

A apreciação do papel que as organizações podem tomar dentro do DS, não é recente. 

Porter e Kramer (2006) apud Ferreira (2018) indicam que, na década de 1990, começou um 

novo paradigma ambiental, pois, as organizações começaram a integrar e inserir estratégias 



106 

 

 

meio ambientais nos seus métodos de negócios. Pedersen (2018) salienta os ODS, assim como 

o DS em geral, são um presente para as empresas, uma vez que as recompensas econômicas 

provenientes da adoção e atendimento dos ODS são significativamente maiores.  

No seu trabalho, Pedersen (2018) destaca que de acordo com a Comissão de Negócios e 

Desenvolvimento Sustentável, as recompensas econômicas potenciais de fornecer soluções aos 

ODS pode chegar a valer pelo menos US $ 12 trilhões por ano em oportunidades de mercado e 

gerar até 380 milhões de novos empregos para 2030. Ferreira (2018) aponta que, a discussão 

das questões ambientais e sua relação com as organizações começou a ter mais importância na 

década de 1990, mas, foi iniciada na década de 1960, quando algumas catástrofes ambientais 

ocorreram por consequência de negligenciamento e responsabilidade da administração de 

multinacionais. 

 Tal-qualmente, outro efeito ainda não muito discutido na literatura, tem a ver com a 

dinâmica populacional, Bergaglio (2016) salienta que o crescimento desmedido e pouco 

registrado da população interage com o desenvolvimento econômico de uma região, uma 

localidade, ou um ponto específico em uma sociedade, ocasionando desequilíbrios no próprio 

sistema. 

Neste paradigma, conclui-se que há uma relação entre organizações, dinâmica 

populacional, desenvolvimento econômico e meio ambiente, pois, as organizações podem criar 

novos empregos, abrir oportunidades para outros negócios e aportar na economia de um país. 

Com uma má estratégia, pode concentrar uma grande quantidade de pessoas em um ponto 

geográfico, por causa das expectativas de trabalho, e como efeito contrário, incidir na 

exploração descontrolada de recursos, diminuição do ecossistema. 

Um exemplo disso, conforme Cavalcanti (2004) mostra, o ocorrido no estado de Ohio, 

nos EUA, quando o rio Cuyahoga pegou fogo no ano de 1970, por causa dos resíduos de 

indústrias químicas que desembocavam no rio, no ar e ao redor dele. Como o autor indica, 

houve uma “óbvia degradação ecológica provocada pela vida moderna e pelo 

desenvolvimento”. Então, como dito anteriormente, houve participação das empresas, 

influenciando a população a trabalhar e morar perto dessas indústrias, tendo lucro, sem se 

importar com os dejetos e resíduos, causando um problema ambiental em um corpo de água, 

sem contar as vidas humanas, animais terrestres e marinhas afetadas. 
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Isso só mostra, como entre os anos de 1970 e 1980, as empresas ainda enxergando 

relação com o meio ambiente, só o viam como uma ameaça externa à lucratividade e às práticas 

empresariais da época. Ainda assim, as empresas foram obrigadas, por pressão do contexto 

político e movimentos sociais, a implantar e aplicar políticas de desenvolvimento sustentável, 

como indica Ferreira (2018). Ou seja, as mudanças nas práticas ambientais foram apenas uma 

resposta das empresas a sanções legais, como penalidades civis, administrativas e criminais, e 

sanções sociais, como protestos, pressões negativas, má reputação na imagem da empresa, entre 

outros, e não por vontade própria (GONÇALVES-DIAS; TEODÓSIO, 2011 apud FERREIRA, 

2018). 

Zollinger (2004) afirma que, se o capitalismo deve ser o motor do crescimento 

econômico, as empresas serão o veículo. Por outro lado, Cavalcanti (2004) indica que, a 

realidade mostra que qualquer atividade humana se assenta em bases ecológicas, representadas 

pelos fluxos de energia, pelo uso de materiais e recursos naturais que alimentam todos e 

quaisquer projetos empresariais que surgirem. Se fizer uma análise de ambos autores, pode-se 

inferir que, as organizações, como veículo do crescimento econômico, talvez, não só capitalista, 

mas, em qualquer sistema socioeconômico, têm relação direta com o meio ambiente, 

independentemente de qual seja sua atividade organizacional. 

Porém, a afirmação de Cavalcanti (2004) é clara: “o problema é que as prioridades 

econômicas atropelam, invariavelmente, considerações de ordem ecológica. Quando se 

atribuem preços aos recursos naturais.” Mas, como as organizações podem mudar essa visão, 

de lucrar, dilacerando o meio ambiente e violentando os benefícios sociais? Stevens e Kanie 

(2016) dão uma resposta nesse quesito, indicando que, a influência dos ODS pode ser mais 

significativa, tendo a capacidade de mudar de ideia de um desenvolvimento puramente 

econômico, para um que se inclua todos os pilares do tripé do DS. 

Complementa Graute (2016), com o slogan: "pense globalmente, aja localmente", 

popularizado em 1970, com o qual as pessoas e empresas foram estimuladas a considerar o 

planeta inteiro, além da responsabilidade que tinham quando agindo no seu próprio ambiente 

local. Apesar disso, Ferreira (2018) mencionando a pesquisa de Roper (2012), mostrando que 

há uma distinção entre sustentabilidade “fraca” e “forte”. A primeira, prioriza o 

desenvolvimento econômico, enquanto a segunda, subordina as economias ao meio ambiente e 

à sociedade, reconhecendo que existem limites ecológicos para o crescimento e exploração. 
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Por isso, faz-se necessário que as empresas comecem a agir com uma mentalidade de 

sustentabilidade robusta, considerando preocupações ambientais, sociais e econômicas. Como 

Govindan et al. (2013) escrevem, medindo o desempenho de sustentabilidade dos seus produtos 

e serviços, dos seus fornecedores, e stakeholders, adotando iniciativas em toda a cadeia de 

suprimentos. Isto será possível, visto que, à medida que os ODS formam parte de uma agenda 

global para o desenvolvimento das sociedades, permitirão aos líderes demostrar como os seus 

negócios contribuem para o avanço do DS. 

A Figura 9 demostra a evolução do “ambientalismo corporativo”. Começando com o 

“ambientalismo industrial” (1960-1970), a indústria agia independentemente, com uma 

preocupação em resolver problemas.  Entre 1970 e 1982, chegou o “ambientalismo 

regulatório”, com foco na conformidade de regulamentações e leis ambientais, motivados pelas 

possíveis multas e taxas que poderiam ter se não cumpriam as novas regras.  

O terceiro passo foi o “ambientalismo com responsabilidade social”, entre 1982 e 1988, 

mudando a direção pelas associações indústrias e organizações para a redução da poluição e 

minimização de resíduos.  Na fase de “ambientalismo estratégico” (entre 1990 a 2000), a visão 

era a integração de estratégias ambientais proativas originadas desde a alta administração, 

ganhando benefícios, sem agredir o meio ambiente.  

Figura 9. História do ambientalismo corporativo 

 
Fonte: Baseado em Ferreira (2018) e Leon (2014) 

Entre os anos 2000 e 2006, começa um movimento, no qual as organizações se mostram 

capazes de lidar com questões econômicas, ambientais e sociais, concomitantemente. De 2007 

até 2015, houve um acréscimo à dimensão ética, a empresa era apresentada com quatro 
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elementos: rentabilidade, relacionamento com stakeholders, ética e meio ambiente. Na presente 

pesquisa, uma nova fase é apresentada, por iniciativa do autor, começando no ano de 2015, com 

o surgimento da Agenda 2030 e os ODS, que serão detalhados na seguinte seção, pois, as 

organizações estão se locomovendo em prol do cumprimento dos ODS. 

Zollinger (2004) e Pedersen (2018) concordam que, para algumas empresas, a 

sustentabilidade e a agenda dos ODS, só irá trazer riscos e perdas para seus negócios, sem 

mostrar benefícios comerciais para os inversores e, ao contrário, poderá desvalorizar toda ação 

comercial. Para outras empresas, o cumprimento dos ODS trará custos adicionais, como aquelas 

de fornecimento de energia ou uso de matérias primas diretas. 

 Além do mais, há empresas que temem ser persuadidas a assumir compromissos e 

responsabilidades sociais e ambientais que não são seu foco, pois, para eles, existe uma pressão 

por demostrar que podem agir com ética e responsabilidade, e ter ou manter essa reputação é 

fundamental para continuar no mercado. 

Mas, contrário ao que todas essas empresas pensam, a sustentabilidade e a agenda dos 

ODS podem alavancar a organização. Govindan et al. (2013) dizem que, tradicionalmente, as 

organizações consideram critérios como preço, qualidade, flexibilidade, entre outros, para 

avaliar seus negócios e os dos seus fornecedores, porém, a sustentabilidade desempenharia um 

papel vital para o sucesso a longo prazo.  

Adicionalmente, Ferreira (2018) destaca que a sustentabilidade é apropriada, dentro da 

inovação da gestão empresarial, contrariando qualquer estratégia organizacional comum. A 

autora destaca que, mesmo que pareça irônico dinamizar a indústria para proteger o ambiente, 

faz total sentido esta percepção, porque, sem a proteção do meio ambiente não há negócios que 

se sustentem a longo prazo (GONÇALVES-DIAS; TEODÓSIO, 2011 apud FERREIRA, 

2018). Ferreira (2018) conclui que, as ações nas áreas ambientais são compreendidas como 

inovações à estratégia competitiva das organizações, vinculando-se à melhoria na reputação e 

aumento do desempenho ambiental das organizações. 

Mediante ao exposto, que as organizações têm um papel importante na resolução de 

problemas ambientais e sociais, que não são um corpo independente, e sim interligado a outro, 

e mesmo trabalhando em sua própria zona de negócios, podem fazer diferença nos hábitos de 

consumo, tratamento e exploração de recursos naturais, assim como na injustiça, inequidade e 

falta de oportunidades. 
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Tal é o destaque das organizações, que a ONU no documento “Transformando Nosso 

Mundo”, na declaração número 67, envolve as organizações e setores privados como atores do 

desafio de mudar o planeta rumo a um DS excelente: 

67. A atividade empresarial privada, o investimento e a inovação são os principais 

motores da produtividade, do crescimento económico inclusivo e da criação de 

empregos. Reconhecemos a diversidade do setor privado, que vai de microempresas 

a cooperativas e multinacionais. Apelamos a todas as empresas para aplicar sua 

criatividade e inovação para resolver os desafios do desenvolvimento sustentável. 

(UNITED NATIONS, 2015) 

A ONU acrescenta, em uma declaração em 2019 à imprensa o seguinte “O 

desenvolvimento em harmonia com a natureza é possível e os esforços de sustentabilidade 

devem incorporar cidades - onde 70 por cento das emissões globais de carbono são produzidas” 

(UNITED NATIONS, 2019c). Se formos além, é possível ver que as cidades se compõem de 

um espaço urbano; com alta densidade de população; atividades políticas; administrativas; 

econômicas e religiosa. Entende-se, então, que as cidades e organizações estão no mesmo plano. 

Assim, é possível traduzir esta declaração da seguinte forma: “O desenvolvimento em harmonia 

com a natureza é possível e os esforços de sustentabilidade devem incorporar organizações”. 

Quando menos, pode-se replicar esse mesmo exercício às afirmações de Zinkernagel, 

Evans e Neij (2018). Os autores expressam que, as cidades viraram importantes agentes de 

sustentabilidade, envolvendo-se ativamente como atores locais na entrega do DS, graças à 

Agenda 2030 e os ODS, dando às cidades um papel fundamental nos esforços de 

sustentabilidade. Deste modo, se for extraído e traduzido o que foi dito por Zinkernagel, Evans 

e Neij (2018), entende-se que, as organizações são agentes importantes de sustentabilidade e 

representam um papel fundamental nos esforços por atingir o DS e a Agenda 2030. 

O Global Reporting Initiative (GRI) expõe que, os ODS, explicitamente, convocam 

todas as empresas a utilizar sua criatividade e inovação para resolver os desafios de DS, o que 

se confirma na declaração 67 do documento “Transformando Nosso Mundo”, diferentemente 

do que aconteceu com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, tema a ser tratado no 

seguinte capítulo (GRI, 2015). 

O desafio, explica Zollinger (2004), é entregar valor sustentável aos mercados e à 

sociedade. Contudo, GRI (2015) demostra que, a integração da sustentabilidade e o DS têm o 

potencial de transformar todos os aspectos do negócio principal de uma empresa, incluindo a 

oferta de produtos e serviços, a interação com clientes, o gerenciamento da cadeia de 
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abastecimento, a escolha e uso de matérias primas, redes de transporte e distribuição e ciclo de 

vida do produto, e finalmente, entregando esse valor sustentável. 

Por isso, a importância da sustentabilidade, o DS, a Agenda 2030 e os ODS, porque, 

como indica a quinta declaração da ONU no documento “Transformando Nosso Mundo”: 

5. Esta é uma Agenda de alcance e significado sem precedentes. É aceita por todos os 

países e aplicável a todos, tendo em consideração as diferentes realidades, capacidades 

e níveis de desenvolvimento nacionais e respeitando as políticas e prioridades 

nacionais. Esses são objetivos e metas universais que envolvem todo o mundo, tanto 

os países desenvolvidos quanto os em desenvolvimento. Eles são integrados e 

equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável. (UNITED NATIONS, 

2015) 

Isto posto, as organizações que estabelecem uma relação e uma responsabilidade com o 

DS e os ODS encontram uma valorização da sustentabilidade corporativa, considerando o custo 

ecológico como um fator importante, vendo como os ODS fortalecem os incentivos econômicos 

para utilizar os recursos de forma mais eficiente, estabelecendo metas mais significativas e 

comunicando melhor seus compromissos com o DS (GRI, 2015; FERREIRA, 2018). 

Com relação a esse último aspecto, GRI (2015) assegura que, tornar algumas ou todas 

as metas da empresa públicas pode ser uma ferramenta de comunicação efetiva, ajudando a 

expressar em termos simples e práticos as aspirações da empresa em prol do DS. Zollinger 

(2004) acrescenta que, as formas de gerir, medir e relatar as metas e a sustentabilidade, mesmo 

que essenciais, não precisam de novos sistemas complexos de gerenciamento.  

Como resultado, podem inspirar e engajar a funcionários, parceiros empresariais, e 

fornecedores para aplicar em seus setores específicos o DS. Govindan et al. (2013), por 

exemplo, ressaltam a importância que teria a escolha de fornecedores com preocupações 

econômicas, ambientais e sociais. 

Em contrapartida, Gupta e Vegelin (2016) manifestam o medo de que haja risco que os 

ODS estejam indo por um caminho com um discurso de DS e, por outro, permitam concessões 

em favor do crescimento econômico, sobrepujando questões sociais e ecológicas, aceitando a 

desculpa que o crescimento do negócio irá, eventualmente, reduzir desigualdades sociais e, 

depois, abordar a preocupação ambiental.  

Ferreira (2018) adere a essa ideia, mostrando que, os críticos veem como alguns 

compromissos corporativos para o DS são cínicos, conhecidos popularmente como greenwash 

ou “lavagem verde” (Figura 17), na qual a preocupação pelo crescimento econômico se disfarça 

com marketing verde, para atrair clientes e investidores, expressando preocupações sobre os 
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impactos ambientais e sociais das suas operações de negócio em toda a cadeia de abastecimento, 

mas, na verdade, ignorando totalmente ambos. 

Então, como não cair nesse “cinismo corporativo”, com relação ao DS e seus três 

pilares? Lozano (2008) acredita que as abordagens colaborativas podem ajudar a construir 

organizações mais fortes e orientadas espontaneamente para a sustentabilidade. Zinkernagel, 

Evans e Neij (2018) afirmam que os ODS progrediram em vários pilares para reconhecer a 

complexidade e inter-relação do desenvolvimento, exigindo ações holísticas e coordenadas em 

todos os setores, o que se reflete no Objetivo 17, que foca em ações facilitadoras. 

Finalmente, Zollinger (2004) mostra as principais características do que ele chama 

“abelhas corporativas”, que não são mais do que empresas e organizações em busca de um 

DNA com foco no DS, tais características podem ser usadas para evitar o cinismo corporativo. 

• Um modelo de negócio sustentável baseado na inovação constante; 

• Um conjunto claro e apropriado de princípios de negócios baseados na ética; 

• Gestão estratégica e sustentável dos recursos naturais; 

• Sociabilidade e evolução de parcerias simbióticas poderosas;  

• A produção sustentável de capital natural, humano, social, institucional e cultural. 

 História dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

Na Terceira declaração do documento “Transformando Nosso Mundo” estabelecido 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas, consta: 

3. Decidimos, até 2030, acabar com a pobreza e a fome em todos os lugares; para 

combater as desigualdades dentro e entre os países; construir sociedades pacíficas, 

justas e inclusivas; proteger os direitos humanos e promover a igualdade de gênero e 

o empoderamento de mulheres e meninas; e garantir a proteção duradoura do planeta 

e de seus recursos naturais. Resolvemos também criar condições para um crescimento 

econômico sustentável, inclusivo e sustentado, prosperidade compartilhada e trabalho 

decente para todos, levando em consideração os diferentes níveis de desenvolvimento 

e capacidades nacionais. (UNITED NATIONS, 2015) 

A Organização das Nações Unidas (ONU) é uma organização internacional, fundada em 

1945 por 52 países, atualmente, composta por 193 membros. Cada membro da ONU segue os 

princípios, de acordo com a carta da fundação, além de intervir em situações relevantes da 

atualidade: paz; segurança; mudança climática; direitos humanos; desarmamento; terrorismo; 

emergências humanitárias; de saúde; igualdade de gênero; governança; produção e distribuição 

de alimentos e desenvolvimento sustentável (UNITED NATIONS, 2015; EUSTACHIO, 2017). 
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O resultado do documento “Transformando Nosso Mundo”, na conferência de Rio+20, 

em 2012, foi a criação de processos de planejamento e desenvolvimento, com recomendações 

e visões em relação ao avanço da humanidade. Fruto de três frentes de trabalho, grupo político, 

grupo financeiro e grupo público, nascem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

um conjunto de 17 Objetivos e 169 metas (STEVENS; KANIE, 2016; EUSTACHIO, 2017). 

Os ODS são parte da Agenda 2030 para o DS, adotada pelos membros da ONU em 2015, 

são um plano compartilhado para a paz e a prosperidade do planeta, das pessoas, agora e no 

futuro, buscam assegurar os direitos humanos, acabar com a pobreza, lutar contra a 

desigualdade e injustiça, alcança a igualdade de gênero, o empoderamento de mulheres e 

meninas, agindo contra as mudanças climáticas e proteger o entorno que nos rodeia. Em seus 

17 Objetivos, há um apelo urgente à ação de todos os países, tanto desenvolvidos, quanto em 

desenvolvimento, trabalhando em parceria global, para reconhecer os problemas e enfrentá-los 

(UNITED NATIONS, 2019b; PACTO GLOBAL, 2021). 

Ge et al. (2018) e Barrantes-Briceño e Santos (2019) confirmam que, os ODS são 

sucessores dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que foram executados entre 

2000 a 2015. Caiado et al. (2018) acrescentam que, os ODS mostram a concentração em torno 

de objetivos complexos, abrangentes e indispensáveis. Zinkernagel, Evans e Neij (2018), 

adicionam que, com a experiência obtida dos ODM, os ODS fornecem uma orientação para 

todos os países e todas as partes interessadas, para alcançar o DS. 

A Assembleia Geral é o principal órgão representativo, deliberativo e elaborador de 

políticas da ONU, de acordo com Eustachio (2017). Foi nessa Assembleia que, os 193 países 

membros representados, criaram um conjunto de objetivos globais para enfrentar os desafios 

crescentes para um DS, estender e continuar a jornada dos ODM (PEDERSEN, 2018). 

A pesquisa de Eustachio (2017) mostra que a Assembleia Geral, não é o único órgão da 

ONU relacionada com os ODS, mas, também o Conselho Econômico e Social e o Secretariado.  

O Conselho Econômico e Social é o encarregado da coordenação, avaliação e diálogo 

sobre políticas e recomendações acerca de questões econômicas, sociais e ambientais, assim 

como a implementação das metas dos ODS internacionalmente. O Secretariado é responsável 

por uma administração mais ampla, relacionada a questões burocráticas e técnicas, seu papel 

nos ODS é de mediador para a resolução problemas.  
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São esses três órgãos, os maiores responsáveis e representantes dos ODS, sucessores dos 

ODM, da ONU e dos seus Estados-Membros, facilitando a implementação das metas, ajudando 

na medição e cumprimentos de indicadores nos diferentes países e tornando público qualquer 

avanço ou problema em torno destes. 

A sexta declaração do documento “Transformando Nosso Mundo”, faz alusão ao 

trabalho desses órgãos: 

6. Os Objetivos e metas são o resultado de mais de dois anos de intensa consulta 

pública e engajamento com a sociedade civil e outras partes interessadas em todo o 

mundo, que prestaram atenção especial às vozes dos mais pobres e vulneráveis. Essa 

consulta incluiu um trabalho valioso realizado pelo Grupo de Trabalho Aberto da 

Assembleia Geral sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e pelas Nações 

Unidas, cujo Secretário-Geral apresentou um relatório de síntese em dezembro de 

2014. (UNITED NATIONS, 2015) 

A ONU destaca a história dos ODS e da Agenda 2030, como aparece no Quadro 16, 

mostrando as décadas de trabalho que resultaram nesse plano de ação mundial. 

Quadro 16. História dos ODS e da Agenda 2030 

Ano Acontecimento 

Junho de 1992 

Na Cúpula da Terra no Rio de Janeiro, Brasil, mais de 178 países adotaram a Agenda 

21, um plano de ação abrangente para construir uma parceria global para o 

desenvolvimento sustentável para melhorar a vida humana e proteger o meio ambiente. 

Setembro de 2000 

Os Estados Membros adotaram por unanimidade a Declaração do Milênio na Cúpula do 

Milênio. A Cúpula levou à elaboração de oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM) para reduzir a pobreza extrema até 2015. 

2002 

A Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável e o Plano de 

Implementação, adotado na Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável na 

África do Sul, reafirmou os compromissos da comunidade global com a erradicação da 

pobreza e o meio ambiente, e se baseou na Agenda 21 e na Declaração do Milênio, 

incluindo mais ênfase nas parcerias multilaterais. 

Junho de 2012 

Na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20) no 

Rio de Janeiro, Brasil, os Estados Membros adotaram o documento final "O Futuro que 

Queremos", no qual decidiram, lançar um processo para desenvolver um conjunto de 

ODS para construir sobre os ODM e estabelecer o Fórum Político de Alto Nível das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. O resultado da Rio + 20 também 

continha outras medidas para implementar o desenvolvimento sustentável, incluindo 

mandatos para futuros programas de trabalho no financiamento do desenvolvimento, 

pequenos estados insulares em desenvolvimento e muito mais. 

2013 
A Assembleia Geral criou um Grupo de Trabalho Aberto de 30 membros para 

desenvolver uma proposta sobre os ODS. 

Janeiro de 2015 

A Assembleia Geral iniciou o processo de negociação da agenda de desenvolvimento 

pós-2015. O processo culminou na subsequente adoção da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, com 17 ODS em seu núcleo, na Cúpula do 

Desenvolvimento Sustentável da ONU em setembro de 2015. 

Março de 2015 Estrutura Sendai para redução do risco de desastres 

Julho de 2015 Agenda de Ação de Addis Abeba sobre Financiamento para o Desenvolvimento 

Setembro de 2015 

Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável com 

seus 17 ODS foi adotada na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável da ONU em Nova 

York 

Dezembro de 2015 Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas 

Atualmente 
O Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável anual serve como a 

plataforma central da ONU para o acompanhamento e revisão dos ODS. 

Fonte: Adaptado de United Nations (2019b) 
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A décima primeira declaração destaca os esforços apresentados por diferentes resultados 

e conferências para a adoção dos ODS e a Agenda 2030: 

11. Reafirmamos os resultados de todas as principais conferências e cúpulas das 

Nações Unidas que estabeleceram uma base sólida para o desenvolvimento 

sustentável e ajudaram a moldar a nova Agenda. Estes incluem a Declaração do Rio 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável, a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social, o Programa de Ação 

da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, a Plataforma de 

Ação de Pequim e a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável. (UNITED NATIONS, 2015) 

Como dito anteriormente, os ODS são sucessores dos ODM, segundo Pedersen (2018), 

mesmo com o sucesso dos ODM, estava claro que não iriam resolver todos os desafios globais, 

principalmente, aqueles que foram surgindo ao longo dos primeiros 15 anos do novo milênio. 

A décimo sexta declaração da ONU faz uma referência aos ODM, mostrando quão relevantes 

estes foram para a nova Agenda 2030: 

16. Quase 15 anos atrás, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio foram 

acordados. Estes forneceram uma estrutura importante para o desenvolvimento e um 

progresso significativo foi feito em várias áreas. (UNITED NATIONS, 2015) 

Os ODM foram um acordo firmado no ano 2000, como parte de um plano para 

impulsionar a agenda do desenvolvimento global entre 2000 até 2015. Os maiores objetivos 

eram a compensação da concentração autônoma da riqueza e garantia da dignidade para as 

pessoas mais pobres. As oito áreas que os ODM trabalharam eram: pobreza; educação; 

igualdade de gênero; mortalidade infantil; saúde materna; doenças; meio ambiente e parceria 

global. Cada objetivo foi apoiado por 21 metas específicas e mais de 60 indicadores para 

monitorar. Esse plano mobilizou pessoas em diferentes partes do mundo para poder 

implementar os ODM, embora os resultados finais foram díspares (GUPTA; VEGELIN, 2016; 

PEDERSEN, 2018). 

Pedersen (2018) afirma que, os ODM surgiram de um processo político típico da ONU, 

com interações limitadas, fechadas e sem ter em conta pessoas, organizações ou partes 

interessadas fora do círculo da ONU e dos governos membros. O resultado dos ODM foi mais 

uma resposta ao sistema político e sua regulação, assim como para apoiar as organizações de 

ajuda da sociedade civil. Eustachio (2017) adiciona que, durante a vigência dos ODM houve 

propostas para que o sistema de DS fosse criado e revisado, procurando uma evolução dos 

ODM, a fim de deter o papel do setor privado, prezar pela segurança das pessoas e rever os 

impactos ambientais e minimizá-los ou detê-los (GRIGGS, 2013 apud EUSTACHIO, 2017. 
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Os ODM, em muitos aspectos, foram bem-sucedidos e, de acordo com Pedersen (2018), 

reconhecidos como um esforço global de combate à pobreza, em que governos, organizações 

internacionais, e grupos de sociedade civil em todo o mundo trabalharam para reduzir a taxa de 

pobreza extrema em mais de 50%. Nada obstante, o autor segue sua linha argumentativa 

dizendo que, já em 2015, ficava claro que os ODM não iriam resolver os grandes desafios 

globais. Pois, nos 15 anos que estiveram vigentes os ODM, novos e mais complexos desafios 

surgiram, exigindo uma ação global com um escopo mais abrangente. Como por exemplo, 

problemas ambientais e sociais, relacionados como rápido crescimento da produção industrial, 

de consumo, e da urbanização, com o surgimento de novas tecnologias e avanços, que 

mostrariam os problemas de uma forma mais transparente. 

Isso que diferencia a nova Agenda 2030 e os ODS dos ODM, segundo Stevens e Kanie 

(2016), em primeiro lugar, o esforço que antes se concentrava em um desenvolvimento 

econômico, agora se traduz a áreas mais amplas, incluindo a sustentabilidade e preocupações 

sociais. Em segundo lugar, a atenção dos ODS por um processo longo, aberto e transparente, 

com mais atores envolvidos, nos vários níveis de discussão. 

Pedersen (2018) justifica a afirmação anterior, pois, desde o início do processo dos ODS, 

o setor privado foi convidado a contribuir, partindo dum denominado Grupo de Trabalho Aberto 

(GTA), estabelecido em 2013, para coordenar as interações e propostas entre a ONU, a 

sociedade civil e as empresas. Essa abertura, como dito por Stevens e Kanie (2016), representou 

uma mudança significativa ao paradigma, na forma como a ONU opera e resultando em uma 

das grandes diferenças com os ODM. 

Já com a assinatura dos ODS e a Agenda 2030, em setembro de 2015, o setor privado 

recebeu de várias maneiras o presente que havia pedido, como afirma Pedersen (2018). Os 17 

Objetivos e as 169 metas, além das centenas de indicadores, são um quadro político de longo 

prazo às organizações aportarem para o DS. Traçam com precisão uma direção mais longeva 

para as necessidades do mercado, aceitado e apoiado pela sociedade, mostrando o que será 

exigido nos próximos anos (PEDERSEN, 2018). 

Como destaque, a ONU tem uma Divisão de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(DSDG), do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UNDESA), 

encarregada de apoiar e capacitar a todos os interessados em aplicar os ODS, de acordo com 

suas questões temáticas relacionadas, como a água; energia; clima; oceanos; urbanização; 

transporte; ciência e tecnologia, e o Relatório de Desenvolvimento Sustentável Global, do 
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inglês Global Sustainable Development Report (GSDR). A DSDG tem a responsabilidade de 

avaliar a implementação da Agenda 2030, além de fomentar atividades de divulgação dos ODS 

(UNITED NATIONS, 2019b). Isto denota, mais uma vez, o esforço que faz a ONU por 

envolver o setor privado e as organizações sociais dentro de uma visão holística para atingir os 

ODS. 

No entanto, Pedersen (2018) ressalta que, o processo de adoção dos ODS pode ser para 

muitas empresas, esmagadora, pois, podem estar focadas em metas a curto prazo e não se 

familiarizar com o método de colaboração da ONU, resultando em perdas, por falta de políticas 

e ajudas reais a pequenos mercados. Outro dos problemas que Bergaglio (2016) e Caiado et al. 

(2018) identificaram é que os ODS, assim como os ODM, não possuem nenhum objetivo 

específico e claro, que esteja ligado ao rápido crescimento da população mundial. 

A ONU, no documento “Transformando Nosso Mundo”, não faz nenhuma menção 

relacionada ao crescimento da população, descrevendo a Agenda 2030 como um plano de ação 

para as pessoas, o planeta e a prosperidade, buscando fortalecer a paz universal. Destacam o 

reconhecimento pela erradicação da pobreza em todas as formas e dimensões, incluindo a 

pobreza extrema, mas, não se referem ao inchaço populacional, nem formas de enfrentá-lo ou 

registrá-lo (BERGAGLIO, 2016; CAIADO et al., 2018). 

O trabalho de Zinkernagel, Evans e Neij (2018) mostra uma série de outros desafios 

encontrados, ao implementar os ODS:  

• Disponibilidade de dados confiáveis nas cidades. O número de indicadores ODS sugeridos 

torna difícil atender à demanda necessária de dados; 

• Relevância da política no contexto local e processo de priorização política. A priorização 

política pode simplificar, mas, também prejudicar a implementação bem-sucedida dos ODS 

ao focar demais em aspectos locais relevantes; 

• Cobrindo a complexidade dos sistemas urbanos. Os governos locais lidam com muitos 

aspectos interdependentes; a implementação local dos ODS levará à identificação de 

sinergias, mas também de contradições no cumprimento das metas; 

• Lidar com desafios e externalidades fora dos limites. As cidades não só têm impacto dentro 

de seus territórios, mas, também em outros lugares, gerando desafios na alocação desses 

impactos; 
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• Indicadores em uma estrutura de governança multinível e multi-ator. Vários aspectos podem 

precisar ser tratados em diferentes níveis e com diferentes atores, dependendo da estrutura 

de governança de cada país, incluindo os responsáveis por monitorar esses aspectos; 

• O desafio está em identificar que nível tem qual responsabilidade, bem como estabelecer e 

operacionalizar a cooperação; 

• Capacidade e habilidades em campos acadêmicos e profissionais. Mais conhecimento e 

experiência precisam ser adquiridos para colocar os ODS em prática, como uma ferramenta 

para alcançar o desenvolvimento sustentável. 

 Definição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

“Os ODS são uma chamada universal à ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta 

e melhorar a vida e as perspectivas de todos, em todos os lugares” (UNITED NATIONS, 

2019a). Os ODS foram estabelecidos por meio de uma série de metas mesuráveis e exigem, 

desde vários níveis, uma imensa capacidade de colaboração e ajuda global, referente ao 

monitoramento e relatório de resultados de acordo com Caiado et al. (2018). A décimo oitava 

declaração da ONU mostra qual grandes e relevantes são os compromissos dos ODS: 

18. Nunca antes os líderes mundiais comprometeram-se a uma ação e esforço comuns 

em uma agenda política tão ampla e universal. Estamos traçando juntos o caminho do 

desenvolvimento sustentável, nos dedicando coletivamente à busca do 

desenvolvimento global e da cooperação "ganha-ganha", que pode trazer enormes 

ganhos para todos os países e todas as partes do mundo. (UNITED NATIONS, 2015). 

Ge et al. (2018) enfatizam que, os ODS são objetivos de desenvolvimento humano para 

os próximos 15 anos, propostos em uma escala global, com o objetivo de promover o 

planejamento e o desenvolvimento coordenados, para que o planeta prospere e cresça em 

múltiplas dimensões. United Nations (2019a) complementa que, os ODS são um modelo para 

alcançar um futuro melhor e mais sustentável para todos. Abordando desafios globais, como a 

pobreza; desigualdade; mudança climática; degradação ambiental; paz e justiça. 

Outra conceituação complementar é dada pela GRI (2015), definindo os ODS como um 

plano com prioridades e aspirações de DS global para 2030, mobilizando esforços globais ao 

redor de uns objetivos e metas em comum. Os ODS exigem uma ação mundial entre governos, 

empresas e sociedade civil, para erradicar a pobreza, criar uma vida digna e oportunidades para 

todos, considerando os limites ecológicos e naturais do planeta. 

Patel et al. (2017) externam sua visão sobre os ODS, que fornecem um conjunto mais 

holístico e refinado de metas e indicadores para medir o progresso em direção à sustentabilidade 

e escrevem que, o cumprimento dessa agenda e dos ODS requer o engajamento e apoio ativo à 
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pesquisa. As declarações décima oitava e quinquagésima quinta da ONU mostram que, os ODS, 

composto por 17 objetivos e 169 metas são integrados e indivisíveis, concordando com a visão 

de Pater et al (2017): 

18. Anunciamos hoje 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com 169 metas 

associadas que são integradas e indivisíveis. 55. Os ODS e metas são integrados e 

indivisíveis, de natureza global e universalmente aplicáveis, levando em consideração 

diferentes realidades, capacidades e níveis de desenvolvimento nacionais e 

respeitando as políticas e prioridades nacionais. As metas são definidas como 

ambiciosas e globais, com cada governo estabelecendo suas próprias metas nacionais 

orientado pelo nível global de ambição, mas levando em consideração as 

circunstâncias nacionais. (UNITED NATIONS, 2015). 

Zinkernagel, Evans e Neij (2018) explicam o modelo de 17 objetivos e 169 metas. Os 

17 objetivos, cobrem diferentes aspectos do DS, conforme definido pela Comissão Brundtland, 

esses objetivos se compõem de 169 metas e várias centenas de indicadores, utilizadas para 

avaliar o progresso no cumprimento e implementação dos objetivos. A ONU salienta que, os 

17 ODS exigem uma transformação dos sistemas financeiro econômico e político que governam 

as sociedades, com o intento de garantir os direitos humanos, indistintamente, chamando a 

vontade política e ação ambiciosa de todos os stakeholders (UNITED NATIONS, 2020). 

Pedersen (2018) declara que os ODS representam a melhor perspectiva de mercado 

estratégico de longo prazo já apresentado, e Stevens e Kanie (2016), afirmam que os ODS 

sugerem uma oportunidade de transformar, permanentemente, a natureza do desenvolvimento, 

fazendo a natureza ambiental e social uma característica definidora de toda atividade 

econômica. Ambos autores destacam a magnitude dos ODS para a sociedade, especialmente, 

para as organizações e mercados. A vigésima primeira declaração, indica o trabalho que todos 

têm, incluindo as organizações, para implementar os ODS: 

21. Os novos Objetivos e metas entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016 e 

orientarão as decisões que tomaremos nos próximos quinze anos. Todos nós 

trabalharemos para implementar a Agenda em nossos próprios países e nos níveis 

regional e global, levando em consideração as diferentes realidades, capacidades e 

níveis de desenvolvimento nacionais e respeitando as políticas e prioridades 

nacionais. (UNITED NATIONS, 2015). 

 

Aitsi-Selmi et al. (2016) apud Caiado et al. (2018) afirmam que, os ODS estão focados 

em um conjunto significativamente abrangente de metas de desenvolvimento, enfatizam a 

sensibilidade às vulnerabilidades criadas por gênero, idade e deficiência. A GRI (2015), 

complementa que os ODS têm expandido os desafios, incorporando temáticas complexas e 

inter-relacionadas das dimensões econômicas, sociais e ambientais. 



120 

 

 

A ONU descreve os ODS como uma escala de ambição universal, buscando desenvolver 

os ODM e cumprir o que estes não conseguiram. Mostrando a integridade, indivisibilidade e 

equilíbrio às três dimensões do DS (UNITED NATIONS, 2015). Assim, os ODS oferecem um 

potencial para transformar as abordagens dominantes aos desafios econômicos, sociais e 

ambientais. Destaca Stevens e Kanie (2016). Porém, Eustachio (2017) afirma que os ODS 

trabalham sob duas questões, a primeira são as demandas competitivas, e a segunda são os 

trade-offs, mostrando que estes conceitos requerem de um entendimento dos recursos finitos 

do planeta e uma governança integrada. 

Figura 10. Compromisso nas 5 áreas abrangentes dos ODS 

 
Fonte: Baseado em United Nations (2015) 

O trabalho de Stevens e Kanie (2016), apresenta que, mesmo existindo aspectos 

importantes em relação às negociações interestaduais e à participação da sociedade civil e das 

organizações na formação dos ODS, o maior intuito do documento final da Rio+20 é que, os 

ODS fossem transformadores. Assim, a ONU destaca o compromisso que tem nas 5 áreas que 

abrangem os ODS, como mostrado na Figura 10. A sétima declaração do documento 

“Transformando Nosso Mundo” da ONU, estabelece o compromisso mostrado na Figura 10: 

7. Nestes objetivos e metas, estamos estabelecendo uma visão extremamente 

ambiciosa e transformacional. Imaginamos um mundo sem pobreza, fome, doenças e 

carências, onde toda a vida pode florescer. Imaginamos um mundo livre de medo e 

violência. Um mundo com alfabetização universal. Um mundo com acesso equitativo 

e universal à educação de qualidade em todos os níveis, à saúde e à proteção social, 

onde o bem-estar físico, mental e social seja garantido. Um mundo onde reafirmamos 

nossos compromissos em relação ao direito humano à água potável segura e ao 

saneamento e onde haja uma melhor higiene; e onde os alimentos são suficientes, 
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seguros, acessíveis e nutritivos. Um mundo onde os habitats humanos sejam seguros, 

resilientes e sustentáveis e onde haja acesso universal a energia acessível, confiável e 

sustentável. (UNITED NATIONS, 2015). 

 Informações Relevantes 

GRI (2015) relata que os ODS são universais, aplicáveis em países em desenvolvimento 

e em nações desenvolvidas. Os ODS são uma ferramenta útil para que os governos possam se 

guiar e traduzam os planos em ações nacionais, políticas e iniciativas, para combater a pobreza 

extrema e enfrentar os desafios para garantir o DS (GRI, 2015; CAIADO et al., 2018). 

Outros autores, como Stevens e Kanie (2016) e Gupta e Vegelin (2016), encontraram 

fraquezas nos ODS, argumentando que, mesmo que enfatizem os aspectos sociais e ambientais, 

não questionam o modelo de desenvolvimento orientado ao crescimento, possibilitando a queda 

dos ODS, na fala de apoiar os aspectos ambiental e social, mas, priorizando o crescimento 

econômico. 

Em contrapartida, pesquisas como as de Eustachio (2017) defendem que, os ODS 

fornecem uma oportunidade para melhorar e reparar deficiências encontradas nos antigos 

ODM. Por causa que, os ODM batiam de frente com metas de governos, ignorando questões 

humanitárias, como os direitos humanos, levantando expectativas frustrantes, e não 

considerando outros setores da sociedade, além da cúpula mais próxima da ONU. 

Ademais, Stevens e Kanie (2016) refletem que, os ODS produzem percepções 

significativas sobre a governança ambiental global, de forma mais genérica, criando questões- 

chave para uma política institucional e de envolvimento da sociedade civil. A ONU, na sua 

declaração 13 do documento “Transformando Nosso Mundo” faz citação a essas novas 

abordagens: 

13. Os desafios e compromissos contidos nessas grandes conferências e cúpulas estão 

inter-relacionados e exigem soluções integradas. Para abordá-los de forma eficaz, é 

necessária uma nova abordagem. O desenvolvimento sustentável reconhece que a 

erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, o combate à 

desigualdade dentro e entre os países, a preservação do planeta, a criação de um 

crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável e a promoção da inclusão 

social estão vinculados e são interdependentes. (UNITED NATIONS, 2015). 

Além disso, os ODS são drasticamente interdisciplinares, incluindo os setores 

acadêmicos e não acadêmicos a participarem das questões sociais, ambientais e econômicas. 

Essa interdisciplinaridade se vê pelo corpo crescente de literatura que lida com diferentes áreas 

dos ODS, como a evolução histórica, o grau dos ODS como facilitadores do DS e sua aplicação 

em diferentes níveis e contextos (GE et al., 2018; ZINKERNAGEL; EVANS; NEIJ, 2018). 
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Outra informação relevante sobre os ODS e a Agenda 2030 são as suas bases e 

propósitos, pois, como menciona a décima declaração da ONU, eles têm em conta a Carta das 

Nações Unidas; a Declaração Universal dos Direitos Humanos; os tratados internacionais sobre 

os direitos humanos; a Declaração do Milênio; o Documento Final da Cúpula Mundial e a 

Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento: 

10. A nova Agenda é guiada pelos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, 

incluindo o pleno respeito ao direito internacional. Está fundamentado na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, nos tratados internacionais de direitos humanos, na 

Declaração do Milênio e no Documento Final da Cúpula Mundial de 2005. É 

informado por outros instrumentos, como a Declaração sobre o Direito ao 

Desenvolvimento. (UNITED NATIONS, 2015). 

Figura 11. Três esforços para uma Década de Ação 

 
Fonte: Baseado em United Nations (2019a) 

Em suma, antes de passar a seção da descrição de cada ODS, a ONU faz alusão e adverte 

sobre o tempo que ainda resta para poder atingir a meta da Agenda 2030. United Nations (2020) 

menciona que, um terço do caminho foi percorrido e o mundo está a caminho de atingir as 

metas globais para 2030, porém, mencionam os acontecimentos causados pela pandemia da 

COVID-19, mostrando como o progresso, em alguns aspectos, estagnou e, em outros, 

retrocedeu décadas de trabalho. 

United Nations (2019a) e United Nations (2020) emitem uma mensagem sobre o começo 

da “Década de Ação”, um período crítico para promover a visão compartilhada e acelerar as 

respostas aos desafios mais graves do mundo. Exortando a todos os setores da sociedade a se 

mobilizarem e incrementar os esforços para uma década de ação em três níveis, como é 

mostrado na Figura 11. 
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 Descrição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Esta seção descreve cada um dos 17 ODS, de acordo com a informação apresentada por 

United Nations (2019a), a informação não foi tomada na íntegra e foi considerada apenas a mais 

importante e essencial para descrever cada ODS. Cabe ressaltar que, cada ODS teve um novo 

foco causado pela pandemia da COVID-19.  

Na segunda parte desta seção, será esmiuçada qual é a participação que as empresas e 

organizações podem ter com cada um dos ODS, mostrando que, efetivamente, existe uma 

relação e um papel que podem ter as organizações para atingir tais objetivos, essas informações 

foram obtidas do Pacto Global (2021). 

Em síntese, baseado no trabalho de Gupta e Vegelin (2016), será mostrado quais ODS 

estão mais enfocados na inclusão e dimensão social, e quais na inclusão e dimensão ambiental, 

para perceber como os ODS estão divididos, de acordo aos aspectos ambientais e sociais. 

Objetivo 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas em todos os lugares 

Globalmente, o número de pessoas que vivem na pobreza 

extrema diminuiu de 36%, em 1990, para 10%, em 2015. Mas, o 

ritmo da mudança está desacelerando e a crise ocasionada pela 

COVID-19 corre o risco de reverter décadas de progresso na luta 

contra a pobreza. Uma nova pesquisa publicada pelo Instituto 

Mundial de Pesquisa Econômica do Desenvolvimento da UNU adverte que, as consequências 

econômicas da pandemia podem aumentar a pobreza global em até meio bilhão de pessoas, ou 

8% da população humana total. Esta seria a primeira vez que a pobreza aumentou a níveis 

mundiais, em trinta anos, desde 1990. 

Mais de 700 milhões de pessoas, ou 10% da população mundial, ainda vivem em 

extrema pobreza hoje, lutando para atender às necessidades mais básicas, como saúde, educação 

e acesso à água e saneamento, para citar alguns. A maioria das pessoas que vivem com menos 

de US $ 1,90 por dia, vive na África Subsaariana. Em todo o mundo, a taxa de pobreza nas 

áreas rurais é de 17,2 % - três vezes maior do que nas áreas urbanas. 

Para quem trabalha, ter emprego, não garante uma vida digna. Na verdade, 8% dos 

trabalhadores empregados e suas famílias, em todo o mundo, viviam em extrema pobreza em 

2018. Uma em cada cinco crianças vive em extrema pobreza. Garantir a proteção social para 

todas as crianças e outros grupos vulneráveis é fundamental para reduzir a pobreza.  
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Objetivo 2: Fome Zero 

Após décadas de declínio constante, o número de pessoas que 

passam fome - conforme medido pela prevalência da desnutrição - 

começou a aumentar, novamente, em 2015. As estimativas atuais 

mostram que, quase 690 milhões de pessoas passam fome, ou 8,9% da 

população mundial - aumentou em 10 milhões de pessoas em um ano e 

em quase 60 milhões em cinco anos. O mundo não está no caminho para alcançar o Fome Zero, 

até 2030. Se as tendências recentes continuarem, o número de pessoas afetadas pela fome 

ultrapassará 840 milhões, até 2030. 

De acordo com o Programa Mundial de Alimentos, 135 milhões sofrem de fome aguda, 

em grande parte, devido a conflitos provocados pelo homem, mudanças climáticas e crises 

econômicas. A pandemia de COVID-19 pode dobrar esse número, colocando mais 130 milhões 

de pessoas em risco de sofrer de fome aguda, até o final deste ano. 

Ao mesmo tempo, uma mudança profunda no sistema global de alimentação e agricultura é 

necessária, se quisermos alimentar as mais de 690 milhões de pessoas que passam fome hoje - 

e os 2 bilhões de pessoas que passarão fome, até 2050. Aumento da produtividade agrícola e a 

produção sustentável de alimentos é crucial para ajudar a aliviar os perigos da fome 

Objetivo 3: Garantir vidas saudáveis e promover o bem-estar para todos em todas as 

idades 

Garantir vidas saudáveis e promover o bem-estar em todas as 

idades é essencial para o desenvolvimento sustentável. Atualmente, o 

mundo está enfrentando uma crise de saúde global diferente de 

qualquer outra - COVID-19 está espalhando sofrimento, 

desestabilizando a economia global e revirando a vida de bilhões de 

pessoas ao redor do globo. 

Antes da pandemia, grandes progressos foram realizados na melhoria da saúde de 

milhões de pessoas. Avanços significativos foram feitos no aumento da expectativa de vida e 

na redução de algumas das causas comuns de morte associadas à mortalidade infantil e materna. 

Contudo, mais esforços são necessários para erradicar completamente uma ampla gama de 

doenças e abordar muitos problemas de saúde emergentes. Concentrando-se no fornecimento 
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de financiamento mais eficiente para os sistemas de saúde, melhor saneamento e higiene e 

maior acesso aos médicos, um progresso significativo pode ser feito para ajudar a salvar a vida 

de milhões. 

Objetivo 4: Educação de qualidade 

 A educação permite a mobilidade socioeconômica 

ascendente e é a chave para mitigar a pobreza. Na última década, 

houve um grande progresso, no sentido de aumentar o acesso à 

educação e as taxas de matrícula em todos os níveis, especialmente, 

para meninas. No entanto, cerca de 260 milhões de crianças ainda 

estavam fora da escola em 2018 - quase um quinto da população global nessa faixa etária. E 

mais da metade de todas as crianças e adolescentes em todo o mundo, não estão atendendo aos 

padrões mínimos de proficiência em leitura e matemática. 

Em 2020, com a propagação da pandemia de COVID-19 pelo mundo, a maioria dos 

países anunciou o fechamento temporário de escolas, afetando mais de 91% dos alunos em todo 

o mundo. Em abril de 2020, cerca de 1,6 bilhão de crianças e jovens estavam fora da escola. E 

quase 369 milhões de crianças que dependem da merenda escolar precisaram buscar outras 

fontes de nutrição diária. 

Nunca dantes, tantas crianças estiveram fora da escola, ao mesmo tempo, interrompendo 

a aprendizagem e minorando vidas, especialmente as mais vulneráveis. A pandemia global tem 

consequências de longo alcance que podem prejudicar os ganhos conquistados a duras penas 

na melhoria da educação global. 

Objetivo 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas 

A igualdade de gênero, não é apenas um direito humano 

fundamental, mas, uma base necessária para um mundo pacífico, 

próspero e sustentável. Houve progresso nas últimas décadas: mais 

meninas estão indo à escola, menos meninas são forçadas ao casamento 

precoce, mulheres estão servindo no parlamento e em cargos de 

liderança e as leis estão sendo reformadas para promover a igualdade de gênero. 

Apesar desses ganhos, muitos desafios permanecem: leis discriminatórias e as normas 

sociais permanecem generalizadas, as mulheres continuam a ser sub-representadas em todos os 
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níveis de liderança política e, 1 em cada 5 mulheres e meninas com idades entre 15 e 49 anos 

relatam ter sofrido violência física ou sexual por parte de um parceiro íntimo, dentro de um 

período de 12 meses. 

As mulheres desempenham um papel desproporcional na resposta ao vírus, inclusive 

como profissionais de saúde e cuidadoras em casa. O trabalho não remunerado de assistência 

às mulheres aumentou significativamente, como resultado do fechamento de escolas e do 

aumento das necessidades dos idosos. As mulheres também são mais afetadas pelos impactos 

econômicos da COVID-19, visto que trabalham desproporcionalmente em mercados de 

trabalho inseguros. Quase 60% das mulheres trabalham na economia informal, o que as coloca 

em maior risco de cair na pobreza. 

A pandemia também levou a um aumento acentuado da violência contra mulheres e 

meninas. Com as medidas de bloqueio em vigor, muitas mulheres ficam enclausuradas em casa 

com seus agressores, lutando para ter acesso aos serviços, que sofrem com cortes e restrições. 

Dados emergentes mostram que, desde o início da pandemia, a violência contra mulheres e 

meninas e, particularmente, a violência doméstica - se intensificou. 

Objetivo 6: Garantir acesso à água e saneamento para todos 

Embora tenha havido um progresso substancial no aumento do 

acesso à água potável e saneamento, bilhões de pessoas, sobremaneira, 

nas áreas rurais - ainda carecem desses serviços básicos. Em todo o 

mundo, uma, em cada três pessoas, não tem acesso à água potável, 

duas, em cada cinco pessoas, não têm um lavatório básico com água e 

sabão e mais de 673 milhões de pessoas ainda praticam a defecação a céu aberto. 

A pandemia de COVID-19 demonstrou a importância crítica do saneamento, da higiene 

e do acesso adequado à água potável para prevenir e conter doenças. A higiene das mãos salva 

vidas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, lavar as mãos é uma das ações mais 

eficazes que você pode tomar, para reduzir a disseminação de patógenos e prevenir infecções, 

incluindo o vírus causador da COVID-19. No entanto, bilhões de pessoas ainda carecem de 

saneamento de água potável e o financiamento é inadequado. 
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Objetivo 7: Garantir o acesso à energia acessível, confiável, sustentável e moderna 

O mundo está progredindo em direção ao Objetivo 7, com 

sinais encorajadores de que a energia está se tornando mais sustentável 

e amplamente disponível. O acesso à eletricidade nos países mais 

pobres começou a acelerar, a eficiência energética continua a melhorar 

e as energias renováveis estão obtendo ganhos impressionantes no 

setor elétrico. 

No entanto, é necessária uma atenção mais focada para melhorar o acesso a combustíveis 

e tecnologias de cozinha limpos e seguros para 3 bilhões de pessoas, a fim de expandir o uso 

de energia renovável além do setor elétrico e para aumentar a eletrificação na África 

Subsaariana. 

O Energy Progress Report fornece um painel global para registrar o progresso no acesso 

à energia, eficiência energética e energia renovável. Ele avalia o progresso feito por cada país 

nesses três pilares e fornece um instantâneo de quão longe estamos de alcançar as metas dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030. 

Objetivo 8: Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, emprego e 

trabalho decente para todos 

O crescimento econômico sustentado e inclusivo pode 

impulsionar o progresso, criar empregos decentes para todos e 

melhorar os padrões de vida.  A COVID-19 prejudicou e ceifou 

bilhões de vidas e colocou em risco a economia global. O Fundo 

Monetário Internacional (FMI) prevê uma recessão global tão ruim 

ou pior do que em 2009. À medida que as perdas de empregos aumentam, a Organização 

Internacional do Trabalho estima que quase metade da força de trabalho global corre o risco de 

perder seus meios de subsistência. 

Mesmo antes do surto de COVID-19, um em cada cinco países - lar de bilhões de pessoas 

que vivem na pobreza, provavelmente, veria a renda per capita estagnar ou diminuir em 2020. 

Agora, os choques econômicos e financeiros associados à COVID-19, tais como interrupções 

na produção industrial, queda dos preços das commodities, volatilidade do mercado financeiro 
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e aumento da insegurança - estão atrapalhando o já morno crescimento econômico e agravando 

os riscos de outros fatores. 

Objetivo 9: Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização    

sustentável e fomentar a inovação 

A industrialização inclusiva e sustentável, aliada à inovação 

e infraestrutura, pode desencadear forças econômicas dinâmicas e 

competitivas que geram empregos e renda. Eles desempenham um 

papel fundamental na introdução e promoção de novas 

tecnologias, facilitando o comércio internacional e permitindo o 

uso eficiente dos recursos. 

Entremeio, o mundo ainda tem um longo caminho a percorrer para explorar totalmente 

esse potencial. Os países menos desenvolvidos, em particular, precisam acelerar o 

desenvolvimento de seu setor manufatureiro, se quiserem cumprir a meta de 2030 e aumentar 

o investimento em pesquisa científica e inovação. O crescimento da manufatura global tem 

diminuído constantemente, mesmo antes do início da pandemia de COVID-19. A pandemia 

está atingindo duramente as indústrias manufatureiras e causando interrupções nas cadeias de 

valor globais e no fornecimento de produtos. 

A inovação e o progresso tecnológico são essenciais para encontrar soluções duradouras 

para os desafios econômicos e ambientais, como o aumento de recursos e a eficiência 

energética. Globalmente, o investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D), como 

proporção do PIB aumentou de 1,5% em 2000 para 1,7% em 2015 e permaneceu quase 

inalterado em 2017, mas, foi apenas inferior a 1 por cento nas regiões em desenvolvimento. 

Em termos de infraestrutura de comunicações, mais da metade da população mundial 

está on-line e quase toda a população mundial vive em uma área coberta por uma rede móvel. 

Estima-se que, em 2019, 96,5% estavam cobertos, pelo menos, por uma rede 2G. 

Objetivo 10: reduzir a desigualdade dentro e entre os países 

Reduzir as desigualdades e garantir que ninguém seja relegado 

são essenciais para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. A desigualdade dentro e entre os países é um motivo 
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persistente de preocupação. Apesar de alguns sinais positivos em direção à redução da 

desigualdade em algumas dimensões, como a redução da desigualdade de renda relativa em 

alguns países e a situação comercial preferencial que beneficia os países de baixa renda, a 

desigualdade ainda persiste. 

Na frente econômica, a pandemia de COVID-19 aumentou, significativamente, o 

desemprego global e reduziu drasticamente a renda dos trabalhadores. Em todas as esferas, da 

saúde à economia, da segurança à proteção social, os impactos da COVID-19 são exacerbados 

para mulheres e meninas simplesmente em virtude de seu sexo. 

As desigualdades também estão se aprofundando para as populações vulneráveis em 

países com sistemas de saúde mais fracos e aqueles que enfrentam crises humanitárias 

existentes. Refugiados e migrantes, bem como povos indígenas, idosos, pessoas com 

deficiência e crianças correm o risco de serem deixados para trás. E o discurso de ódio dirigido 

a grupos vulneráveis está aumentando. 

Objetivo 11: tornar as cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis 

O mundo está se tornando cada vez mais urbanizado. Desde 

2007, mais da metade da população mundial vive em cidades, e essa 

proporção deve aumentar para 60% até 2030. Cidades e áreas 

metropolitanas são potências de crescimento econômico, 

contribuindo com cerca de 60% do PIB global. No entanto, eles 

também respondem por cerca de 70% das emissões globais de carbono e mais de 60% do uso 

de recursos. 

A rápida urbanização está resultando em um número crescente de moradores de favelas, 

infraestrutura e serviços inadequados e sobrecarregados (como coleta de lixo e sistemas de água 

e saneamento, estradas e transporte), agravando a poluição do ar e a expansão urbana não 

planejada.  

 A agência de alimentos da ONU, FAO, alertou que a fome e as mortes podem aumentar 

significativamente nas áreas urbanas, sem medidas para garantir que os moradores pobres e 

vulneráveis tenham acesso aos alimentos. 
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Objetivo 12: Garantir padrões de consumo e produção sustentáveis 

O consumo e a produção mundiais, uma força motriz da 

economia, dependem do uso do meio ambiente e dos recursos 

naturais de uma forma que continua a ter impactos destrutivos no 

planeta. O progresso econômico e social no último século foi 

acompanhado pela degradação ambiental que está colocando em 

risco os próprios sistemas dos quais nosso desenvolvimento futuro, e na verdade, nossa própria 

sobrevivência, depende. 

Alguns fatos e números: 

• A cada ano, cerca de um terço de todos os alimentos produzidos - equivalente a 1,3 bilhão 

de toneladas no valor de cerca de US $ 1 trilhão - acaba apodrecendo nas latas de 

consumidores e varejistas, ou estragando devido às más práticas de transporte e colheita; 

• Se as pessoas em todo o mundo trocassem por lâmpadas com eficiência energética, o mundo 

economizaria US $ 120 bilhões, anualmente; 

• Se a população global atingir 9,6 bilhões até 2050, o equivalente a quase três planetas poderá 

ser necessário para fornecer os recursos naturais necessários para sustentar o estilo de vida 

atual. 

A pandemia de COVID-19 oferece aos países a oportunidade de construir planos de 

recuperação que reverterão as tendências atuais e mudarão nossos padrões de consumo e 

produção em direção a um futuro mais sustentável. Consumo e produção sustentáveis 

significam fazer mais e melhor com menos. Trata-se, também, de dissociar o crescimento 

econômico da degradação ambiental, aumentando a eficiência dos recursos e promovendo 

estilos de vida sustentáveis. 

O consumo e a produção sustentáveis também podem contribuir, substancialmente, para 

o alívio da pobreza e a transição para economias verdes e de baixo carbono. 

Objetivo 13: Tomar medidas urgentes para combater as 

mudanças climáticas e seus impactos 

O 2019 foi o segundo ano mais quente já registrado e o final 

da década, mais quente (2010-2019) que se tem registro. Os níveis 
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de dióxido de carbono (CO2) e outros gases de efeito estufa na atmosfera atingiram novos 

recordes em 2019. A mudança climática está afetando todos os países em todos os continentes. 

Está perturbando as economias nacionais e afetando vidas. Os padrões climáticos estão 

mudando, os níveis do mar estão subindo e os eventos climáticos estão se tornando mais 

extremos. 

Embora as emissões de gases de efeito estufa devam cair cerca de 6% em 2020 devido 

às proibições de viagens e à desaceleração econômica resultante da pandemia de COVID-19, 

essa melhoria é apenas temporária. A mudança climática não está em pausa. Assim que a 

economia global começar a se recuperar da pandemia, as emissões deverão voltar a níveis mais 

elevados. Salvar vidas e meios de subsistência requer ações urgentes para lidar com a pandemia 

e a emergência climática. 

O Acordo de Paris, adotado em 2015, visa fortalecer a resposta global à ameaça das 

mudanças climáticas, mantendo um aumento da temperatura global, neste século, bem abaixo 

de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. O acordo visa, também, fortalecer a 

capacidade dos países de lidar com os impactos da mudança climática, por meio de fluxos 

financeiros apropriados, uma nova estrutura de tecnologia e aprimorada. 

Objetivo 14: conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos 

marinhos 

O oceano impulsiona sistemas globais que tornam a Terra 

habitável para a humanidade. Nossa água da chuva, água potável, 

clima, costas, grande parte de nossa comida e até mesmo o oxigênio do 

ar que respiramos, são todos fornecidos e regulados pelo mar. O 

gerenciamento cuidadoso desse recurso global essencial é uma 

característica basilar de um futuro sustentável.  

No entanto, atualmente, há uma contínua deterioração das águas costeiras, devido à 

poluição, e a acidificação dos oceanos está tendo um efeito adverso sobre o funcionamento dos 

ecossistemas e da biodiversidade. Isso também está impactando negativamente a pesca de 

pequena escala. 

Salvar nossos oceanos deve ser uma prioridade. A biodiversidade marinha é salutar para 

a saúde das pessoas e de nosso planeta. As áreas marinhas protegidas precisam ser 
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administradas com eficácia e recursos adequados, e regulamentos precisam ser implementados 

para reduzir a pesca predatória, a poluição marinha e a acidificação dos oceanos. 

Objetivo 15: Gerenciar florestas de forma sustentável, combater a desertificação, 

interromper e reverter a degradação da terra, interromper a perda de biodiversidade 

A natureza é preponderante para nossa sobrevivência: a natureza 

nos fornece nosso oxigênio, regula os padrões climáticos, poliniza 

plantações, produz nossa comida, ração e fibras. Mas, está sob 

degradação constante. A atividade humana alterou quase 75% da 

superfície da Terra, comprimindo a vida selvagem e a natureza a um 

canto cada vez menor do planeta. 

Cerca de 1 milhão de espécies de animais e plantas estão ameaçadas de extinção - muitas 

em décadas - de acordo com o Relatório de Avaliação Global de 2019 sobre Biodiversidade e 

Serviços Ecossistêmicos. O relatório pediu mudanças transformadoras para restaurar e proteger 

a natureza. Ele descobriu que a saúde dos ecossistemas dos quais, nós e todas as outras espécies 

dependemos está se deteriorando mais rapidamente, afetando as próprias bases de nossas 

economias, meios de subsistência, segurança alimentar, saúde e qualidade de vida. 

O desmatamento e a desertificação - causados por atividades humanas e mudanças 

climáticas - representam grandes desafios para o desenvolvimento sustentável e afetaram a vida 

e os meios de subsistência de milhões de pessoas. As florestas são de vital importância para 

sustentar a vida na Terra e desempenham um papel importante na luta contra as mudanças 

climáticas. Investir na restauração de terras é fundamental para aprimorar os meios de 

subsistência, reduzir vulnerabilidades e reduzir riscos para a economia. 

A saúde do nosso planeta também desempenha um papel importante no surgimento de 

doenças zoonóticas, ou seja, doenças que são transmissíveis entre animais e humanos. À medida 

que continuamos a invadir ecossistemas frágeis, colocamos os humanos em contato cada vez 

maior com a vida selvagem, permitindo que os patógenos da vida selvagem se espalhem para o 

gado e os humanos, aumentando o risco de surgimento e amplificação de doenças 
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Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 

Conflito, insegurança, instituições fracas e acesso limitado à 

justiça continuam sendo uma grande ameaça ao desenvolvimento 

sustentável. O número de pessoas fugindo de guerras, perseguições e 

conflitos ultrapassou 70 milhões em 2018, o nível mais alto registrado 

pela agência de refugiados da ONU (ACNUR), em quase 70 anos. 

Em 2019, as Nações Unidas monitoraram 357 assassinatos e 30 desaparecimentos 

forçados de defensores dos direitos humanos, jornalistas e sindicalistas em 47 países. E os 

nascimentos de cerca de um, em cada quatro crianças menores de 5 anos em todo o mundo 

nunca são oficialmente registrados, privando-os de uma prova de identidade legal essencial para 

a proteção de seus direitos e para o acesso à justiça e aos serviços sociais. 

Objetivo 17: Revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável 

Os ODS só podem ser realizados com fortes parcerias e 

cooperação globais. Uma agenda de desenvolvimento bem-sucedida 

requer parcerias inclusivas - nos níveis global, regional, nacional e 

local - construídas sobre princípios, valores e objetivos 

compartilhados, que colocam as pessoas e o planeta no centro. Muitos 

países exigem Assistência Oficial ao Desenvolvimento para estimular o crescimento e o 

comércio. Todavia, os níveis de ajuda estão caindo e os países doadores não cumpriram sua 

promessa de aumentar o financiamento para o desenvolvimento. 

Devido à pandemia de COVID-19, projeta-se que, a economia global contraia, 

acentuadamente, em 3%, em 2020, passando por sua pior recessão desde a Grande Depressão. 

Uma forte cooperação internacional é necessária agora mais do que nunca para garantir que os 

países tenham os meios para se recuperar da pandemia, reconstruir melhor e alcançar os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

São estes os 17 ODS da ONU. A seguir, o Quadro 17 mostra quais ações as organizações 

podem fazer de acordo com cada ODS, a informação foi obtida na íntegra de Pacto Global 

(2021). 
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Quadro 17. Possíveis ações das organizações de acordo com cada ODS 

ODS Ações da organização 

 

A empresa que garante boas condições de trabalho a todos os empregados, incluindo 

os da cadeia de suprimentos, promove o ODS 1. 

Quando desenvolve produtos ou serviços que beneficiam e melhoram a qualidade de 

vida de grupos economicamente vulneráveis, a empresa trabalha para o ODS 1. 

 

A organização que apoia pequenos produtos de alimentos e a agricultura familiar, 

contribui para o ODS 2. 

 

Ao incentivar comportamentos saudáveis entre seus públicos e melhorar o acesso de 

seus colaboradores ais cuidados com a saúde, a empresa faz avançar o ODS 3. 

 

A empresa contribui para o ODS4 quando assegura que os funcionários de suas 

operações diretas e da cadeira de fornecimento tenham acesso a treinamento 

profissional e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. 

 

A empresa promove a igualdade de gênero quando trata mulheres e homens de forma 

justa, com oportunidades iguais de crescimento profissional e equiparação de cargos e 

salários, além de respeitar e apoiar os direitos humanos e combater toda e qualquer 

discriminação à diversidade. Também mesura, documenta e publica seus progressos. 

 

A empresa contribui para o objetivo de água potável e saneamento, implementando 

estratégias de gestão da água que sejam socialmente equitativas, ambientalmente 

sustentáveis e economicamente benéficas nas bacias hidrográficas em torno de suas 

operações e da sua cadeia de suprimentos. 

 

Quando aumenta sua eficiência energética, utiliza fontes renováveis e leva essas 

mesmas ações à sua cadeia de suprimentos, a empresa promove o ODS7. 

 

 



135 

 

 

Quadro 17. Possíveis ações das organizações de acordo com cada ODS (continua) 

 

Quando garante condições de trabalho decentes para os funcionários em toda a sua 

operação e na cadeia de negócios e suprimentos, a empresa colabora com o ODS8. 

Quando cria empregos descentes e formais em setores intensivos em mão de obra e 

quando educa e treina para o trabalho, concentrando-se em grupos vulneráveis de baixa 

renda, a empresa faz avançar o ODS8. 

 

Ao investir em tecnologia para criar produtos, serviços e modelos de negócios que 

promovam uma infraestrutura sustentável, moderna e resiliente, a empresa colabora 

com o ODS9. 

 

 

A empresa que cria e implementa produtos, serviços e modelos de negócios que visam 

explicitamente às necessidades das populações desfavorecidas e marginalizadas, 

contribui para o ODS10. 

Ao desenvolver políticas de compras que beneficiam as pequenas empresas da região 

em que atua, a corporação contribui para o ODS10. 

 

A empresa que pesquisa, desenvolve e implanta produtos e serviços que melhoram o 

acesso a edifícios resilientes, mobilidade eficiente, limpa e moderna e a espaços 

comuns verdes, ajuda a atingir o ODS11. 

A empresa que reflete sobre as melhores políticas de deslocamento e mobilidade de 

funcionários, bem como de produtos e matéria-prima, dentro do contexto urbano, está 

contribuindo para o ODS11. 

 

A empresa que contribui para o consumo e a produção responsáveis ao desenvolver, 

implementar e compartilhar soluções para rastrear e divulgar a procedência de seus 

produtos, informar o consumidor por meio de políticas de rotulagem e monitorar a 

eficácia dessa ação buscando o desenvolvimento da consciência ambiental e social da 

sociedade. 

 

A empresa que reduz substancialmente as emissões associadas às operações próprias e 

às da cadeia de suprimentos, em alinhamento com os mecanismos de regulação 

climática, promove a ação contra a mudança global do clima. 

 

Quando pesquisa, desenvolve e implementa produtos, serviços e modelos de negócios 

que eliminam os impactos nos ecossistemas oceânicos e colaboram para a sua 

restauração, a empresa contribui para o ODS14. 
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Quadro 17. Possíveis ações das organizações de acordo com cada ODS (conclusão) 

 

A empresa que apoia o objetivo global da vida terrestre implementa políticas e práticas 

para proteger os ecossistemas naturais que são afetados por suas atividades e pelas 

ações de sua cadeia de suprimentos. 

A empresa que investe em pesquisa e tecnologia para o desenvolvimento de produtos 

e embalagens biodegradáveis, proporcionando assim uma mudança na própria 

indústria, promove o ODS15. 

 

Ao identificar e tomar medidas eficazes contra a corrupção e a violência nas suas 

próprias operações e nas de sua cadeia de abastecimento, a empresa contribui para o 

ODS16. 

 

Empresas que atuam em conjunto com o governo e sociedade civil em prol dos ODS, 

promovem o ODS17. 

Fonte: Baseado em Pacto Global (2021) 

Finalmente, o trabalho de Gupta e Vegelin (2016), aponta quais ODS têm um foco mais 

social e quais um mais ambiental, isso é mostrado com o propósito de entender como os ODS 

foram direcionados. Gupta e Vegelin (2016) argumentam que, dos 17 objetivos, 13 estão 

focados na inclusão social, mas, também levam em consideração alguns aspectos ecológicos ou 

relacionais. 

Relação Social: 

Objetivo 1: se propõe a findar com todas as formas de pobreza em todos os lugares, 

reconhece que a pobreza não é simplesmente medida em renda per capita e que, também, não 

está localizada, exclusivamente, em países pobres. Ele especifica metas para erradicar a pobreza 

extrema, garantindo sistemas de proteção social, incluindo pisos, e garantindo o acesso a 

recursos básicos; 

Objetivo 2:  acabar com a fome e a desnutrição até 2030, dobrando a produtividade e a 

renda dos pequenos produtores de alimentos; 

Objetivo 3:  visa melhorar o bem-estar e vidas saudáveis, por meio de metas de redução 

da mortalidade materna, mortes evitáveis de crianças e grandes epidemias, gerenciamento de 

abuso de substâncias e mortes relacionadas ao trânsito e acesso universal a serviços de saúde 

sexual e reprodutiva e cobertura de saúde, até 2030; 
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Objetivo 4: concentra-se na educação inclusiva e equitativa, através da conclusão 

universal da educação primária e secundária, acesso à educação pré-primária e oportunidades 

para melhorar a aprendizagem profissional e ao longo da vida até 2030; 

Objetivo 5: enfoca a igualdade de gênero, eliminando a discriminação, a violência e as 

práticas sociais prejudiciais, reconhecendo o valor da atenção não remunerada, promovendo a 

participação e promovendo o acesso aos direitos à saúde sexual e reprodutiva; 

Objetivo 6: visa garantir o acesso universal à água e ao saneamento; 

Objetivo 7: garante o acesso universal a energia acessível, confiável, sustentável e 

moderna, enquanto; 

Objetivo 8: promove oportunidades universais de emprego; 

 Objetivo 9: concentra-se em infraestrutura sustentável, acessível e equitativa para todos 

e industrialização inclusiva e sustentável. Tem como objetivo integrar empresas de pequena 

escala em cadeias de valor; 

Objetivo 10: visa reduzir as desigualdades dentro e entre os países, para alcançar a 

inclusão social, econômica e política; 

Objetivo 11: definido por aspirações inclusivas nas cidades e assentamentos humanos 

para torná-los seguros e consistentes. Garante o acesso à moradia, serviços básicos e transporte, 

mas com atenção especial para mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos; 

Objetivo 15: se refere a meios de subsistência sustentáveis para as comunidades locais, 

para que possam evitar depender da caça furtiva e do tráfico de espécies protegidas para obter 

renda; 

Objetivo 16: promove sociedades e instituições inclusivas, com o objetivo de reduzir a 

violência e a morte, o abuso, o tráfico e a tortura de crianças, fornecer identidade legal e 

certidões de nascimento para todos, garantir a tomada de decisão participativa, garantir o acesso 

à informação e proteger as liberdades fundamentais. 

Na inclusão ambiental ou ecológica, Gupta e Vegelin (2016) rastreiam que, 11 objetivos 

se concentram nessa dimensão, marcando uma diferença com os ODM, além de reconhecer as 

interrelações entre a exclusão, a marginalização e um ambiente sobrecarregado. 
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Relação ambiental: 

Objetivo 1: enfatizando a importância da terra e propriedade de recursos dos mais 

pobres; 

Objetivo 2: inclusão de práticas agrícolas sustentáveis e inatacáveis, manutenção de 

serviços ecossistêmicos e adaptação às mudanças climáticas, diversidade genética e garantia de 

bancos de sementes e plantas; 

Objetivo 6: se concentram na gestão sustentável da água do nível local; 

Objetivo 7: gestão do lado da demanda, por adjutório da eficiência energética e do 

fornecimento gestão através da promoção de energias renováveis; 

Objetivo 8: eficiência de recursos, desacoplamento do crescimento da poluição; 

Objetivo 9: industrialização sustentável; 

Objetivo 11: melhoria da qualidade de vida, proporcionando acesso a espaços abertos e 

verdes para todos, sistemas de transporte sustentáveis, urbanização sustntável , planejamento 

sustentável de assentamentos humanos e melhoria da qualidade do ar e gestão de resíduos; 

Objetivo 12: definem metas sobre os padrões de produção e consumo; 

Objetivo 13: mitigação das mudanças climáticas; 

Objetivo 14: se concentram na gestão sustentável da água ao nível global; 

Objetivo 15: proteção de ecossistemas e florestas; 

Figura 12. Relação dos ODS com a dimensão ambiental e com a dimensão social 

 
Fonte: Baseado em Gupta e Vegelin (2016) 
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O trabalho de Gupta e Vegelin (2016) coaduna os ODS com a inclusão relacional, 

explicando que, essa dimensão, reconhece que a pobreza e a degradação ecológica são, muitas 

vezes, o resultado de ações tomadas por outros, devido à crescente desigualdade na sociedade 

e ao elemento e processo da política. Todavia, por não ser o foco deste trabalho, não serão 

detalhados os ODS relacionados a essa dimensão (FIGURA 12). 

 Considerações do Capítulo 

Em convergência os argumentos discutidos neste capítulo, estão ligadas a aspectos 

igualmente mencionados no capítulo 2 de Gestão de Conhecimento e no capítulo 3 de Modelos 

de Excelência Organizacional. Na seção 4.1 se destaca a evolução que o termo de 

sustentabilidade apresentou, pois, já para a década de 1990 era mais claro os aspectos que 

estavam ligados à sustentabilidade, como Chichilnisky (1997) apud Eustachio (2017) 

mencionam. Além de argumentar que diversos autores e cientistas no mundo já tinham certeza 

que a atividade humana possuía a capacidade de mudar o clima, o ambiente e o ecossistema, e 

já estava promovendo tais mudanças. 

Também se destaca o que foi mencionado por Martins et al. (2019), posto que, hoje em 

dia o conceito pleno de sustentabilidade é discutido e utilizado em várias pesquisas, criando um 

crescimento dentro do conceito. Acrescenta-se a definição adotada neste trabalho, para 

Desenvolvimento Sustentável, fornecida pela Comissão Brundtland (Brundtland, 1987, p. 41): 

“Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende às necessidades do presente, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades”. E 

complementa-se com aquela indicada por Hutchins e Sutherland (2008) apud Govindan et al. 

(2013): 

Desenho e operação de sistemas humanos e industriais para garantir que o uso de 

recursos e ciclos naturais pela humanidade não levem à diminuição da qualidade de 

vida devido a perdas em oportunidades econômicas futuras ou aos impactos adversos 

nas condições sociais, saúde humana e meio ambiente. 

Da seção 4.2 podem ser ressaltados os aspectos mencionados por Cavalcanti (2004 e 

Eustachio (2017), quando argumentam que, o DS pode acontecer de maneira efetiva se levar 

em conta só a resiliência e interdependência. A sustentabilidade trabalhada na visão puramente 

ambiental é aquela que produz ganhos econômicos, enquanto gera bens e serviços voltados a 

entender e rever seus processos, custos e males.  

Porém, se é trabalhado com o intuito de garantir o futuro e melhoria, não apenas para a 

organização, mas, para a sociedade, entra em junção com todo o sistema tripartite de economia-
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social-ambiental, daí sua interdependência, pois, é necessário uma preocupação e cuidado 

ambiental e uma equidade intergeracional, sem afetar negativamente a sociedade, enquanto são 

gerados lucros.  

No Quadro 18 são agrupadas as referências de autores das seções 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 que 

mencionam aspectos que ligados ao DS e os ODS e também se relacionam com conceitos 

organizacionais de GC e MEO, dos Quadros 3 e 15, presentes nos capítulos anteriores. A lista 

geral dos conceitos encontrados é apresentada no Anexo 04, com maior detalhamento. 

Quadro 18. Conceitos organizacionais de GC e MEO encontrados e relacionados com o DS e os ODS 

Autor Autor referenciado 
Aspectos organizacionais mencionados nos 

Quadros 3 e 15  

Caiado et al. (2018) e Govindan et al. (2013)  Processos 

Caiado et al. (2018) e GRI (2015) Estratégia, Tecnologia e sistemas 

Ferreira (2018) Porter e Kramer (2006)  Estratégia, Plano de melhorias 

Ferreira (2018) Roper (2012)  Recursos financeiros, Ambiente externo 

Ferreira (2018)  
Gonçalves-Dias e Teodósio 

(2011)  

Plano de melhorias, Ambiente externo, Alinhamento 

com objetivos de negócio, Ambiente interno, 

Tecnologia e sistemas 

Ferreira (2018) e GRI (2015) 

  

Alinhamento com objetivos de negócio, Autonomia e 

individualidade, Benefícios e recompensas, 

Compromisso, Colaboração e compartilhamento, 

Comunicação, Cultura, Ambiente interno 

Figura 20 United Nations (2015) 
Cultura, Suporte da alta administração, Ambiente 

interno, Ambiente externo 

Ge et al. (2018) e GRI (2015)  
Alinhamento com objetivos de negócio, Ambiente 

externo 

GRI (2015)  Ambiente interno, Ambiente externo 

GRI (2015) e Gupta e Vegelin (2016)  
Recursos financeiros, Tecnologia e sistemas, Plano de 

melhorias, Processos 

GRI (2015) e Zollinger (2004)  

Alinhamento com objetivos de negócio, Estratégia, 

Infraestrutura, Tecnologia e sistemas, Ambiente 

externo, Processos, Avaliação e medição da GC 

GRI (2015), Govindan et al. (2013) e Zollinger (2004) 

  

Colaboração e compartilhamento, Comunicação, 

Ambiente externo, Compromisso, Estratégia, Sistema 

para motivar a participação, Suporte da alta 

administração, Tecnologia e sistemas, Treinamento e 

desenvolvimento, Mapeamento do conhecimento, 

Cultura 

Lozano (2008) 

  

Colaboração e compartilhamento, Comunicação, 

Compromisso, Sistema para motivar a participação 

Pedersen (2018) 

  

Estratégia, Plano de melhorias, Processos, Ambiente 

externo, Recursos Financeiros, Benefícios e 

recompensas 

Stevens e Kanie (2016) 

  

Ambiente externo, Conhecimento explícito e tácito, 

Mapeamento do conhecimento, Avaliação e medição 

da GC, Plano de melhorias 

United Nations (2019a) e United Nations (2020) 

  

Cultura, Suporte da alta administração, Ambiente 

interno, Ambiente externo 
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Quadro 18. Conceitos organizacionais de GC e MEO encontrados e relacionados com o DS e os ODS 

(conclusão) 

Zinkernagel, Evans e Neij (2018) 

  

Ambiente externo, Avaliação e medição da GC, 

Mapeamento do conhecimento, Estratégia, Cultura, 

Compromisso, Comunicação, Colaboração e 

compartilhamento, Sistema para motivar a 

participação, Aprendizagem, inovação e criatividade, 

Ambiente interno, Suporte da alta administração, 

Autonomia e individualidade, Investir em 

conhecimento, Conhecimento explícito e tácito, Plano 

de melhorias, Processos, Responsável e equipe de GC 

Zollinger (2004) 

  

Alinhamento com objetivos de negócio, Estratégia, 

Tecnologia e sistemas, Colaboração e 

compartilhamento, Comunicação, Compromisso, 

Treinamento e desenvolvimento, Cultura 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Interfaces entre Gestão do Conhecimento, Modelos de Excelência Organizacional e 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Este capítulo corresponde à abertura da segunda fase do trabalho, foca-se em evidenciar 

as interfaces encontradas na literatura sobre os temas tratados até este ponto. Primeiro, se 

destacará a relação entre a Gestão do Conhecimento com a Sustentabilidade e o 

Desenvolvimento Sustentável, a seguir, a relação dos Modelos de Excelência Organizacional 

com a Sustentabilidade e o Desenvolvimento Sustentável; dando prosseguimento, a relação 

conjunta desses três temas, a Gestão do Conhecimento, a Sustentabilidade e o Desenvolvimento 

Sustentável, e os Modelos de Excelência Organizacional. 

O desenvolvimento destas três primeiras seções ajudará a estabelecer, indiretamente, a 

ligação da GC e dos MEO com o KMEM no capítulo 6. A seção 5.4 mostrará o que vários 

autores declaram da relação que existe entre a Gestão do Conhecimento e os Modelos de 

Excelência Organizacional, isto ajudará a complementar a informação e conclusão das três 

seções anteriores e, também, a informação e desenvolvimento das seguintes seções deste 

capítulo. 

Por fim, mostra-se a relação da Gestão do Conhecimento com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, e os Modelos de Excelência Organizacional, também com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estas duas seções serão as catalizadoras diretas para 

sustentar o KMEM do capítulo 6. 

O intuito deste capítulo, em geral, é mostrar a conexão que existe dentro da literatura 

entre a Gestão do Conhecimento, os Modelos de Excelência Organizacional, a Sustentabilidade 

e o Desenvolvimento Sustentável, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para ser a 

base argumentativa da reconstrução, melhoria e aplicação do KMEM, além de mostrar que estes 

temas têm um vínculo, e com a ferramenta adequada, como o KMEM, podem ser dependentes 

um do outro para ajudar a cumprir o objetivo deste trabalho. 

 Interfaces entre Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Sustentável 

Esta seção discrimina o que foi encontrado na literatura que relaciona a Gestão do 

Conhecimento com a Sustentabilidade e o DS, ressaltando a definição dada no Capítulo 2 de 

GC: são todas as atividades ou processos encarregados de criar; adquirir; capturar; analisar; 

organizar; gerenciar; armazenar; usar; disseminar; transferir e compartilhar conhecimento e 

informação, com a finalidade de otimizar ou melhorar a capacidade de uma organização. À 

vista disso, o que foi encontrado faz referência, intrinsecamente, com esta definição. 
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Caiado et al. (2018) argumentam, com base em Dockry et al. (2015) e Wuelser e Pohl 

(2016), que a sustentabilidade é um processo interativo, que inclui múltiplas perspectivas e 

disciplinas, além da pesquisa relacionada ao DS exige que os pesquisadores alinhem sua 

produção de conhecimento científico com problemas sociais concretos, por causa disso, é 

importante gerar contribuições de conhecimentos relevantes para o DS. 

Escrivão et al. (2011) relacionam a gestão do conhecimento com a educação ambiental, 

desde os recursos de ambos. Os autores argumentam que, são os mesmos, pois, os programas 

de educação ambiental e o processo de criação de conhecimento usam a informação e o 

conhecimento como fonte.  

Também ressaltam a importância de uma educação ambiental como uma questão 

humanitária, que trabalha a informação e o conhecimento ambiental para conscientizar a 

sociedade. Os autores acrescentam que, as pressões sobre o meio ambiente têm relegado para o 

aumento dos valores relacionados ao desenvolvimento sustentável, e, nessa ambitude, surge a 

necessidade de intensificar as práticas de educação ambiental para informar, sensibilizar e 

formar cidadãos conscientes e participativos ambientalmente. 

Escrivão et al. (2011) clarificam mais duas ideias. Primeiro, que o conhecimento tem 

alto paralelismo com as atitudes que as pessoas possuem em relação ao meio ambiente no qual 

habitam, e, que se há mais conhecimento sobre o impacto causado ao meio ambiente, existirão 

mais sacrifícios para melhorar esse cenário, do contrário, quando existe baixo acesso à 

informação e ao conhecimento ambiental. Segundo, que o conhecimento ambiental é um 

modificador de atitudes ambientais, ou seja, a informação e o conhecimento se tornam motores 

propulsores para a sensibilização e a identificação dos problemas ambientais atuais. 

Eustachio (2017) mostra uma ideia que relaciona a GC com o DS, relatando que, para 

chegar até este, é necessário gerar conhecimento de maneira mais global, agindo localmente e 

pensando amplamente. GRI (2015) menciona sobre tornar uma ou todas as metas da empresa 

públicas, com o introito de ser uma ferramenta de comunicação efetiva, assim, a empresa 

poderá, em termos simples e práticos, mostrar sua vontade e aspirações em relação ao DS, 

acrescenta que um efeito é a criação de uma base sólida para o diálogo construtivo com 

stakeholders. 

Gloet e Samson (2017) ressaltam que, a chave para o desenvolvimento de capacidades 

dinâmicas relacionadas aos ativos de conhecimento, vão depender da capacidade da 
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organização de identificar oportunidades para obter vantagem competitiva sustentável, por 

meio da aquisição, compartilhamento e reconfiguração de conhecimento. Huang e Shih (2008) 

afirmam, especificamente, que a combinação de gestão ambiental e gestão do conhecimento 

são o resultantes de se atingir o desenvolvimento sustentável. 

Kraemer (2006) se baseia em Mayor (1998) para explicar que, a educação e, mais 

detidamente, a educação ambiental, é a chave e uma parte vital para chegar ao desenvolvimento 

sustentável e autossuficiente, fornecida a todos os membros da sociedade, segundo modalidades 

novas e com tecnologias inovadoras. A autora incentiva a promover atitudes e comportamentos 

que sejam portadores de uma cultura da sustentabilidade. 

Kramer (2006) acrescenta que, quem é polido, neste enfoque, experimenta um 

aprendizado no mundo real que supera a alienação da natureza, gerando um sentido de pertença 

e compromisso. Baseando-se em Maturana (1998), complementa que, o acesso a uma melhor 

qualidade de vida depende dos nossos conhecimentos, pois, não leva a um controle do meio, e 

sim a um entendimento, compreensão e harmonia com ele. 

O trabalho da pesquisadora Kramer (2006), apresenta informação sobre a Declaração de 

Talloires, de outubro de 1990, na qual 20 presidentes, diretores e pró-reitores de universidades 

de todo o mundo mostraram seus interesses e preocupação acerca da crescente velocidade da 

poluição, degradação ambiental e depleção de recursos naturais. Esta declaração anuncia sobre 

ações dentro das universidades para minimizar esses danos, mostrando que, tais ações estão 

relacionadas à Gestão do Conhecimento e o DS: 

• Aumentar a consciência para o desenvolvimento ambientalmente sustentável- usar todas as 

oportunidades para reforçar a consciência pública, governamental, industrial, institucional e 

universitária, defendendo publicamente a necessidade de caminhar rumo a um futuro 

ambiental sustentável; 

• Criar uma cultura institucional da sustentabilidade- encorajar todas as universidades a 

envolver-se na educação, investigação, formação de políticas e troca de informação sobre a 

população, ambiente e desenvolvimento rumo a um futuro mais sustentável; 

• Educar para a cidadania ambientalmente responsável – estabelecer programas para produzir 

conhecimento em gestão ambiental, desenvolvimento econômico sustentável, população e 

domínios relacionados, de forma a assegurar que todos os graduados universitários sejam 

formados em ambiente e cidadãos responsáveis; 
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• Incentivar a literatura ambiental – criar programas para desenvolver a capacidade do corpo 

docente de cada faculdade de ensinar matérias ambientais a todos os universitários; 

• Praticar a ecologia institucional – estimular os dirigentes universitários e os docentes e 

investigadores ambientais a desenvolver investigação, políticas, programas de intercâmbio 

de informação e curricular para um futuro ambientalmente sustentável; 

• Envolver todas as partes interessadas – encorajar governos, fundações e indústria a apoiarem 

a investigação interdisciplinar, a educação, o desenvolvimento de políticas e o intercâmbio 

de informação em desenvolvimento ambientalmente sustentável. Expandir o trabalho com 

as comunidades locais e as organizações não governamentais, para ajudar a encontrar 

soluções para os problemas ambientais; 

• Colaborar para abordagens interdisciplinares – reunir professores e gestores universitários 

com técnicos ambientais, de forma a desenvolver abordagens interdisciplinares aos 

currículos e a iniciativas de investigação, operação e comunicação que suportem um futuro 

ambientalmente sustentável; 

• Aumentar a capacidade das escolas primárias e secundárias – estabelecer parcerias com as 

escolas primárias e secundárias para potenciar as capacidades dos seus professores em 

ensinar assuntos relacionados à população, o ambiente e o desenvolvimento sustentável;  

• Alargar o serviço e o alcance, nacional e, internacionalmente – trabalhar com a conferência 

da ONU em ambiente e desenvolvimento (UNCED), o programa ambiental da ONU (UNEP) 

e outras organizações internacionais e nacionais para promover um esforço universitário 

global rumo a um futuro sustentável;  

• Manter o movimento – estabelecer um comitê de acompanhamento e um secretariado para 

continuar este momentum, informar e apoiar mutuamente os esforços na efetivação desta 

declaração. 

Lozano (2008) é mais específico, e diz que as mudanças na busca pela sustentabilidade 

podem ser alcançadas por meio do aprendizado, racionalidade, alinhamento, motivação e 

empoderamento. Sob outra perspectiva, Martins et al. (2019) destacam umas ideias perspicazes 

justificando o uso da GC dentro da sustentabilidade. Relatam que, devido à complexidade do 

conceito de sustentabilidade, a GC deve ser gerenciada de forma adequada para ajudar a 

aprimorar o conceito.  

Adicionam que, a GC dentro do contexto da sustentabilidade, resulta na mudança de 

perspectivas da organização, em que a preocupação com a responsabilidade social e ambiental 
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tem igual peso com a importância da viabilidade econômica, complementa que, a GC pode ser 

usado como base para práticas de DS. Como ideia final, Martins et al. (2019), discutem que o 

uso da GC permitirá a troca de informações a escala global, o viabilizara um melhor DS. 

Patel et al. (2017) dão uma relação intrínseca, asseverando que, as colaborações 

interdisciplinares entre as ciências naturais, sociais e a formação de equipes transdisciplinares 

entre acadêmicos e não acadêmicos ajudarão a investigar desafios de sustentabilidade de 

interesse mutuo e global. Wuelser e Pohl (2016) justificam que, as pesquisas sobre DS 

fomentaram e melhoraram o conhecimento atual e a compreensão para apoiar mudanças sociais 

orientadas para a sustentabilidade. 

 Síntese da seção 

A sustentabilidade é um processo interativo, que inclui múltiplas perspectivas e 

disciplinas, de acordo com Dockry et al. (2015) e Wuelser e Pohl (2016) apud Caiado et al. 

(2018). Por este tipo de caracterização, a pesquisa que se relaciona com o DS exige que os 

pesquisadores alinhem sua produção de conhecimento científico, com problemas sociais 

concretos e gerar contribuições de conhecimentos relevantes para o DS. 

Adicionalmente, Wuelser e Pohl (2016) justificam que, as pesquisas sobre DS 

fomentaram e melhoraram o conhecimento atual e a compreensão para apoiar mudanças sociais 

orientadas para a sustentabilidade. Para finalizar estes destaques, Escrivão et al. (2011) 

relacionam a gestão do conhecimento com a educação ambiental, desde os recursos de ambos, 

os autores argumentam que, são os mesmos, pois, os programas de educação ambiental e o 

processo de criação de conhecimento usam a informação e o conhecimento como fonte.  

Seguidamente, também serão mostrados alguns pontos que exemplificam a relação 

importante que tem a GC dentro da sustentabilidade, que são bons de realçar. Aqui, é 

encontrado alguns dos conceitos mencionados nos Quadros 7 e 20 e relacionados no capítulo 4 

com o Quadro 23. 

Eustachio (2017) indica uma relação entre GC com DS, mostrando que, para chegar até 

o DS é necessário gerar conhecimento de forma mais global, agindo localmente, e pensando 

amplamente. Já Kraemer (2006) referenciando Mayor (1998) explica que, a educação, 

especialmente, a educação ambiental, é a chave e parte vital para chegar ao DS autossuficiente, 

onde é fornecida a todos os membros da sociedade, segundo modalidades novas e com 
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tecnologias inovadoras. A autora incentiva a promover atitudes e comportamentos que sejam 

portadores de uma cultura da sustentabilidade. 

Lozano (2008) especifica que, as mudanças na busca pela sustentabilidade podem ser 

alcançadas, por meio do aprendizado, racionalidade, alinhamento, motivação e 

empoderamento. E, complementarmente Martins et al. (2019) apontam ideias que justificam o 

uso da GC dentro da sustentabilidade. Relatam que, devido à complexidade do conceito de 

sustentabilidade, a GC deve ser gerenciada de forma adequada para ajudar a aprimorar o 

conceito.  

Adicionam que, a GC dentro do contexto da sustentabilidade, resulta na mudança de 

perspectivas da organização, na qual a preocupação com a responsabilidade social e ambiental 

tem igual peso com a importância da viabilidade econômica, complementa que, a GC pode ser 

usado como base para práticas de DS. Como ideia final, Martins et al. (2019), discutem que o 

uso da GC permitirá a troca de informações a escala global, viabilizará um melhor DS. 

 Interfaces entre Modelo de Excelência Organizacional e Desenvolvimento 

Sustentável 

Esta seção especificará a relação entre Modelos de Excelência Organizacional (MEO) e 

a Sustentabilidade e o DS, destacando que, as atividades e ações organizacionais estão muito 

ligadas com os MEO, dado que os MEO procuram a excelência em qualidade, a implementação 

de uma cultura organizacional orientada a resultados, e é definido como um conjunto de práticas 

organizacionais que visam aumentar o desempenho dos negócios, como mencionado no 

capítulo 3, abrangindo, basicamente, toda e qualquer ação de uma empresa. Também é relevante 

dizer que, algumas informações encontradas podem relacionar, especificamente, um dos 

critérios dos MEO com o DS, por exemplo, falar apenas de liderança com sustentabilidade, ou 

de planos e estratégia com DS. 

A EFQM (2019, p. 5), no seu apartado “Criando um Futuro Sustentável”, assegura o 

impacto positivo que têm as organizações ao seu redor, melhorando seu desempenho e 

promovendo condições econômicas, ambientais e sociais das comunidades que elas tocam.  

A EFQM mostra umas características de organizações excelentes, para fins desta 

pesquisa, serão citadas apenas aquelas relacionadas ao MEO e o DS: 

• Compreender suas competências-chave e como podem gerar valor compartilhado para 

beneficiar a sociedade em geral; 
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• Integrar os conceitos de sustentabilidade em sua estratégia central, cadeia de valor e desenho 

de processos e alocar os recursos necessários para cumprir essas metas; 

• Considerar “Pessoas, Planeta e Lucro”, como uma referência ao equilibrar os imperativos às 

vezes conflitantes que eles enfrentam; 

• Incentivar seus stakeholders a participar de atividades que contribuam para a sociedade em 

geral; 

• Alocar recursos para atender às necessidades de longo prazo, em vez de, apenas ganhos de 

curto prazo e, quando relevante, tornar-se e permanecer competitivo; 

• Projetar seu portfólio de produtos e serviços e gerenciar ativamente todo o ciclo de vida do 

produto de forma responsável; 

• São capazes de demonstrar que medem e otimizam o impacto de suas operações, ciclo de 

vida de produtos e serviços na saúde pública, segurança e meio ambiente;  

• Avançar ativamente nos padrões econômicos, ambientais e sociais de seu setor. 

GRI (2015) analisa que a integração da sustentabilidade tem o potencial de transformar 

todos os aspectos de negócio principal de uma empresa, como por exemplo, a oferta de produtos 

e serviços, os segmentos do cliente, o gerenciamento da cadeia de abastecimento, a escolha e o 

uso de matérias-primas, as redes de transporte e distribuição e o ciclo de vida do produto. 

Agrega que, uma liderança ativa do CEO é a chave para o sucesso de uma mudança 

organizacional, especificamente, quando se trata da integração empresarial com metas de 

sustentabilidade. 

GRI (2015) igualmente destaca que, para certificar que as metas de sustentabilidade 

estão ancoradas, realmente, na organização, é necessário compreender dois princípios. 

Primeiro, que deve existir um entendimento compartilhado de como o progresso em direção às 

metas de sustentabilidade gera valor para todos. Segundo, que integrar as metas de 

sustentabilidade nas avaliações de desempenho e esquemas de remuneração da empresa pode 

ajudar e incentivar o papel individual, e refletir o alcance que tem cada ação, mesmo que seja 

mínima. 

A reportagem também salienta que, mesmo com a existência de equipes dedicadas à 

sustentabilidade, e a existência de profissionais que desempenhem um papel para o 

cumprimento das metas de sustentabilidade da empresa, o apoio e compromisso de 

departamentos e funções corporativas como Pesquisa e Desenvolvimento, Desenvolvimento 
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Empresarial, Gestão de Fornecimento, Operações e Recursos Humanos são a chave para a 

incorporação de sustentabilidade na estratégia de negócios, na cultura e nas operações. 

 GRI (2015) argumenta que, para apoiar o desenvolvimento e a implementação da 

estratégia da empresa, conforme existe uma relação com o DS, muitas empresas estabelecem 

conselhos de sustentabilidade com funcionalidade cruzada, comitês ou forças-tarefa. Martins et 

al. (2019) discutem um argumento concreto, relacionando à importância da sustentabilidade 

com a obtenção de vantagem competitiva por parte das organizações, ou pelo menos, quando 

buscam se expandir em diversos setores da sociedade. 

Zollinger (2004) aponta que, as formas de gerir, medir e relatar a sustentabilidade são 

essenciais para que sejam realmente integrados à gestão geral das empresas, e que não são 

necessários novos sistemas de gerenciamento, mas, sim fazer do DS um dos valores centrais da 

empresa, levando-a nos processos de planejamento e tomada de decisão. 

O autor manifesta que a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa já estão no 

topo da agenda de negócios desde o começo do século XXI e realça as principais características 

de uma “corporação abelha” ou uma corporação com modelos de negócios regenerativos. 

Apenas as características que têm a ver com o DS e o MEO serão relatadas a seguir: 

• Um modelo de negócio sustentável baseado na inovação constante; 

• Gestão estratégica e sustentável dos recursos naturais;  

• A produção sustentável de capital natural, humano, social, institucional e cultural. 

Em congruência, Zollinger (2004) informa sobre as estratégias de sustentabilidade, as 

quais não são diferentes de alguma outra estratégia de negócios. O autor divide as estratégias 

de sustentabilidade em quatro tipos básicos, todos eles possuem relação com os MEO: 

1. Realinhamento: uma resposta de curto prazo à mudança, por meio de ajustes nas operações 

atuais para atender às condições (por exemplo, corte de custos de curto prazo); 

2. Re-ênfase: uma resposta de curto a médio prazo à mudança, por meio de malabarismo com 

atividades, produtos ou departamentos atuais; 

3. Replicação: uma resposta de longo prazo à mudança, trazendo experiência externa (por 

exemplo, estratégias, tecnologias) internamente;  

4. Reinvenção: uma empresa pioneira mostra a resposta de mais longo prazo à mudança ao 

reconsiderar sua missão, políticas, práticas e portfólio fundamentais. 
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 Síntese da seção 

Esta subseção indicará alguns apartados chave que relacionam os MEO e os conceitos 

organizacionais mencionados nos Capítulos 2 e 3 que estão igualmente ligados com o DS. 

Começando pela EFQM (2019, p. 5), na qual tem um aporte, especificamente, destinado 

à sustentabilidade, “Criando um Futuro Sustentável”, assegurando o impacto positivo que as 

organizações têm no mundo ao seu redor, melhorando o desempenho e promovendo condições 

econômicas, ambientais e sociais ótimas nas comunidades que elas tocam. Adicionalmente, a 

EFQM indica umas características das organizações excelentes, nesta seção, foram citadas 

apenas as que se relacionam com os MEO e o DS: 

• Compreender suas competências-chave e como podem gerar valor compartilhado para 

beneficiar a sociedade em geral; 

• Integrar os conceitos de sustentabilidade em sua estratégia central, cadeia de valor e desenho 

de processos e alocar os recursos necessários para cumprir essas metas; 

• Considerar “Pessoas, Planeta e Lucro” como uma referência ao equilibrar os imperativos às 

vezes conflitantes que eles enfrentam; 

• Incentivar seus stakeholders a participarem de atividades que contribuam para a sociedade 

em geral; 

• Alocar recursos para atender às necessidades de longo prazo, em vez de apenas ganhos de 

curto prazo e, quando relevante, tornar-se e permanecer competitivo; 

• Projetar seu portfólio de produtos e serviços e gerenciar, ativamente, todo o ciclo de vida do 

produto de forma responsável; 

• São capazes de demonstrar que medem e otimizam o impacto de suas operações, ciclo de 

vida de produtos e serviços na saúde pública, segurança e meio ambiente;  

• Avançar ativamente nos padrões econômicos, ambientais e sociais de seu setor. 

GRI (2015) analisa a integração da sustentabilidade e seu potencial de transformar vários 

aspectos organizacionais, como a oferta de produtos e serviços, segmentos de cliente, 

gerenciamento da cadeia de abastecimento, escolha e uso de matérias-primas, redes de 

transporte e distribuição e ciclo de vida do produto. Assim, argumentam que uma liderança 

ativa do CEO e dos altos gerentes é chave no sucesso de uma mudança organizacional alinhada 

a metas de sustentabilidade. 
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Paralelamente, GRI (2015) destaca que, para assegurar que as metas de sustentabilidade 

realmente estão dentro da organização é necessário entender dois princípios. Um, que deve 

existir um entendimento compartilhado de como o progresso em direção as metas de 

sustentabilidade geram valor para todos os membros e, dois, que integrar essas metas nos 

esquemas de avaliação de desempenho e esquemas de remuneração pode ajudar e incentivar o 

papel individual e refletir o alcance de cada ação, mesmo que seja mínima. 

 Zollinger (2004) tem dois argumentos peculiares para sinalizar. O primeiro trata das 

formas de gerir, medir e relatar a sustentabilidade, indicando que são formas essenciais para 

que as metas de sustentabilidade sejam realmente integradas à gestão geral das organizações, 

sem precisar de novos sistemas de gerenciamento, mas, promovendo o DS como parte da 

cultura e valores centrais da empresa, o que ajudará nos processos de planejamento e tomada 

de decisão. 

O segundo tópico de Zollinger (2004), avalia algumas estratégias de sustentabilidade, 

que não são diferentes de qualquer outra estratégia de negócios, estas estratégias de 

sustentabilidade estão divididas em 4 tipos: 

1. Realinhamento: uma resposta de curto prazo à mudança, por meio de ajustes nas operações 

atuais para atender às condições (por exemplo, corte de custos de curto prazo); 

2. Re-ênfase: uma resposta de curto a médio prazo à mudança, por intermédio de malabarismo 

com atividades, produtos ou departamentos atuais; 

3. Replicação: uma resposta de longo prazo à mudança, trazendo experiência externa (por 

exemplo, estratégias, tecnologias) internamente;  

4. Reinvenção: uma empresa pioneira mostra a resposta de mais longo prazo à mudança ao 

reconsiderar sua missão, políticas, práticas e portfólio fundamentais. 

 Interfaces entre Gestão do Conhecimento, Desenvolvimento Sustentável e Modelo 

de Excelência Organizacional 

Esta seção tem como objetivo evidenciar a ligação entre três conceitos-chave: Gestão do 

Conhecimento, Desenvolvimento Sustentável e Modelos de Excelência Organizacional. 

Mostrando que, nenhum conceito, está fora do escopo de outro, e que, até este ponto, existe 

uma base forte para argumentar e justificar cada um dos critérios e dimensões do KMEM, que 

será discutido no seguinte capítulo. A execução desta seção segue a mesma lógica das 

anteriores, as informações citadas são o reflexo de uma relação explícita ou implícita entre estes 
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três conceitos, sendo que no caso dos MEO a relação pode existir com algum dos critérios e 

não com todo o Modelo de Excelência. 

Começando com Bhatt (2009), ele mostra que a sociedade espera que as empresas 

trabalhem sob uma cultura de cuidado, e deve-se estender aos parceiros, fornecedores e 

igualmente ao meio ambiente. O autor diz que, questões como a eliminação de resíduos, o 

projeto de construção, a criação de produtos que sejam ecologicamente corretos e 

ergonomicamente amigáveis, ou o apoio de uma organização à comunidade local e ao meio 

ambiente, garantem conformidade e confiança com os regulamentos e regras globais, regionais 

e locais. 

Eustachio (2017) alega que, o propósito das “cidades sustentáveis” é de serem cidades 

promotoras do desenvolvimento sustentável, se traduzir organizacionalmente, se pode falar de 

organizações sustentáveis, com o papel de gerar conhecimento para disseminar, em esfera 

global, porém, agindo na sua comunidade. 

Gloet e Samson (2017) mostram que há uma relação da GC, pois, permite e melhora as 

práticas e processos de sustentabilidade ambiental nas organizações. Da mesma forma, os 

autores argumentam que a GC contribui para as operações de inovação e sustentabilidade por 

meio do foco no conhecimento, aprendizagem e colaboração. 

Govindan et al. (2013) relatam uma ideia sobre o conhecimento e informação como meio 

para aplicar a sustentabilidade na dimensão estratégica da empresa. A sustentabilidade se tornou 

uma preocupação significativa para as empresas que integram as questões ambientais e sociais 

na sua estratégia, várias empresas agora investem em gestão ambiental voluntária e ferramentas 

de comunicação, como os sistemas de gestão ambiental padronizados ISO 14001, avaliações 

do ciclo de vida, rotulagem ambiental de produtos, projetos de divulgação de carbono e 

esquemas de relatórios de sustentabilidade. 

Laurett e Mendes (2019) especificam o que é necessário para alcançar o DS. As 

organizações precisam de uma liderança forte, assim como uma orientação estratégica clara, 

desenvolvendo e aprimorando seus recursos humanos, parcerias e processos para entregar 

produtos e serviços que agregam valor. Além do mais, a aprendizagem, a criatividade e a 

inovação ajudaram a melhorar os processos e, consequentemente, os resultados. 

Leon (2014) apresenta muitas premissas e informações que relacionam os três conceitos 

desta seção. A autora expõe três tipos de organizações: 
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• Tradicional - concentra-se no mercado e nas forças competitivas;  

• Orientada para a sustentabilidade - adapta sua estrutura e cultura para poder responder às 

demandas do mercado;  

• Sustentável - visa a obtenção de desempenhos econômicos, sociais e ambientais, por meio 

de estrutura organizacional e cultura adequadas. 

A autora prossegue na argumentação de que as organizações sustentáveis e as 

organizações baseadas no conhecimento possuem rasgos semelhantes, como: estabelecimento 

de objetivos de curto, médio e longo prazo; desenvolver uma cultura organizacional aberta; 

incentivar a colaboração com todos os stakeholders; promoção do desenvolvimento e 

capacitação dos funcionários; adotar um comportamento ético e autêntico em relação aos 

funcionários, clientes, fornecedores, parceiros de negócios, instituições locais, organizações 

não / governamentais e outras partes interessadas. 

Complementa-se que, caso uma organização procure combinar os traços mais fortes da 

organização sustentável e da organização baseada no conhecimento, tais traços serão: 

• Desenvolver estruturas e práticas organizacionais que incentivem a criação, disseminação e 

uso do conhecimento;  

• Colaborar com funcionários; clientes; fornecedores; outras empresas; instituições e 

membros da comunidade;  

• Desenvolver programas que tragam benefícios a todas as partes interessadas;  

• Estabelecer objetivos a nível econômico, ambiental e social de curto, médio e longo prazo. 

No nível teórico-prático, a autora se centra em uma pesquisa que realizou com 

especialistas em GC, destacando o dito por eles. A competitividade é o resultado da satisfação 

das necessidades dos stakeholders em termos de abordagem de questões econômicas, 

ambientais e sociais em tempo hábil. A obtenção de informações sobre o que os stakeholders 

precisam e a satisfação das demandas deve acontecer de forma rápida.  

A autora argumenta que, os colaboradores devem estar fortemente preparados e serem 

capazes de transformar em conhecimento as informações que coletam do ambiente interno e 

externo. Isso só sucederá se a organização puder desenvolver sua atividade em torno de equipes 

auto organizadas, os processos e estruturas internas incentivarem a criação, aquisição, 

disseminação e utilização do conhecimento. 
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A autora conclui que, organização sustentável baseada no conhecimento é uma entidade 

econômica formal que utiliza o conhecimento para se adaptar aos desafios econômicos, sociais 

e ecológicos advindos do micro e macro ambiente. Os especialistas em GC consideram que a 

empresa se torna sustentável, quando se adaptam aos desafios induzidos pelo ambiente 

econômico em tempo oportuno, planeiam a sua atividade a curto, médio e longo prazo, adotam 

uma postura ética e sabem trabalhar com as informações obtidas em tempos curtos. 

Leon (2014) relata que, o elemento mais importante da sustentabilidade parece ser a 

adaptação em tempo hábil aos desafios do ambiente econômico. O resultado disso é por causa 

do ambiente dinâmico dos negócios, o progresso tecnológico que, cada vez, se torna mais 

rápido, e o tempo em que as preferências dos clientes mudam ficou mais curto, ou seja, o 

sucesso da empresa está em obter e identificar as informações de forma rápida, processá-las e 

trabalhar a favor de satisfazer as necessidades das partes interessadas. 

Com base na sua pesquisa, a autora conclui que, uma empresa, mesmo aquela baseada 

no conhecimento, para se tornar sustentável, não deve trabalhar apenas nas questões 

econômicas, ambientais e sociais, mas, ser orientada para um futuro e com um comportamento 

ético. A autora acrescenta que, as principais características de uma organização sustentável 

baseada no conhecimento são, aliar os interesses de criar, disseminar e utilizar o conhecimento 

com os de desenvolver uma parceria com a comunidade em que a empresa atua, além de ter 

uma estrutura organizacional flexível, capaz de estimular a criação, disseminação e utilização 

do conhecimento dentro e fora da organização. 

Concluindo, Leon (2014) diz que, para obter o título de "organização baseada no 

conhecimento sustentável" ou “organização sustentável baseada no conhecimento”, uma 

empresa deve ter: 

• Objetivos de conhecimento, econômicos, ambientais e sociais; 

• Uma cultura organizacional aberta; 

• Uma base de conhecimento desenvolvida;  

• Atividades e programas que estimulem o compartilhamento do conhecimento entre os 

colaboradores e, ao mesmo tempo, estejam aprimorando sua capacidade de tomada de 

decisões; 

• Programas que trazem benefícios para funcionários, clientes, fornecedores e outros membros 

da comunidade; 

• Um maior nível de absorção de inovações; 
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• Atividades baseadas em equipes auto organizadas e interdependentes; 

• Investimentos em pesquisa e desenvolvimento;  

• Relacionamento estendido com as partes interessadas. 

Martins et al. (2019) ressaltam que, o amadurecimento do uso da GC como estratégia, 

permite o reconhecimento de competências necessárias para tornar-se uma organização 

inovadora de pensamentos e aprendizagem, com capacidade de colocar em prática os princípios 

de sustentabilidade. A declaração da ONU número 59 versa sobre a existência de diversas 

abordagens, modelos e meios que existem para alcançar o DS, isso só fomenta a combinação e 

uso de conhecimento e informações dentro de uma ferramenta de modelos de gestão para 

cumprir as metas: 

“59. Reconhecemos que existem diferentes abordagens, visões, modelos e 

ferramentas disponíveis para cada país, de acordo com suas circunstâncias e 

prioridades nacionais, para alcançar o desenvolvimento sustentável; e reafirmamos 

que o planeta Terra e seu ecossistema são nosso lar comum e que "Mãe Terra" é uma 

expressão comum em vários países e regiões. ” (UNITED NATIONS, 2015). 

 Síntese da seção 

A síntese descrita a seguir apresenta alguns elementos desta seção que podem estar 

relacionados com os conceitos organizacionais trabalhados e mostrados nas conclusões dos 

capítulos 2 e 3. Iniciando com o postulado de Bhatt (2009), salienta que a sociedade tem 

expectativas de que as empresas trabalhem sob uma cultura de cuidado e deve se estender para 

parceiros e fornecedores, mas, também ao meio ambiente. 

Eustachio (2017) argumenta que o propósito das “cidades sustentáveis”, ou no caso 

particular deste trabalho, as organizações sustentáveis é de ser organizações promotoras do DS, 

tendo o papel de gerar conhecimento e disseminá-lo globalmente, enquanto estão agindo 

localmente. Gloet e Samson (2017) relacionam a GC com o DS, pois, permite e melhora as 

práticas e processos de sustentabilidade ambiental nas organizações. Da mesma forma, a GC 

pode contribuir para as operações de inovação e sustentabilidade usando o conhecimento, 

aprendizagem e colaboração.  

Em acréscimo, Govindan et al. (2013) relatam como o conhecimento e informação 

podem ser um meio para aplicar a sustentabilidade dentro da dimensão estratégica da empresa. 

Sendo que, a sustentabilidade se tornou uma preocupação significativa para as empresas, e estas 

procuram integrar questões ambientais em seus processos e planos estratégicos, as organizações 

investem e gestão ambiental voluntária e ferramentas de comunicação, assim como sistemas de 

gestão ambiental padronizados como a ISSO 14001, avaliação do ciclo de vida, rotulagem 
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ambiental de produtos, projetos de divulgação de carbono e esquemas de relatórios de 

sustentabilidade. 

Laurett e Mendes (2019) sinalizam que, o necessário para as organizações alcançar o DS 

é ter uma liderança forte, uma orientação estratégica clara, desenvolvendo e aprimorando seus 

recursos humanos, parcerias e processos para entregar produtos e serviços que agregam valor, 

além de fomentar a aprendizagem, a criatividade, e inovação, melhorando os processos e 

resultados organizacionais. 

Nos dizeres de Leon (2014) apresenta muitas coisas importantes para destacar que, o 

elemento mais importante da sustentabilidade parece ser a adaptação em tempo hábil aos 

desafios do ambiente econômico. Acrescenta que, as principais características de uma 

organização sustentável baseada no conhecimento são as de aliar os interesses de criar, 

disseminar e utilizar o conhecimento com os de desenvolver uma parceria com a comunidade 

onde a empresa atua, ter uma estrutura organizacional flexível, que estimule a criação, 

disseminação e utilização do conhecimento dentro e fora da organização. 

Leon (2014) também mostra que, para obter o título de "organização baseada no 

conhecimento sustentável" ou “organização sustentável baseada no conhecimento” uma 

empresa deve ter: 

• Objetivos de conhecimento, econômicos, ambientais e sociais; 

• Uma cultura organizacional aberta; 

• Uma base de conhecimento desenvolvida;  

• Atividades e programas que estimulem o compartilhamento do conhecimento entre os 

colaboradores e, ao mesmo tempo, estejam aprimorando sua capacidade de tomada de 

decisões; 

• Programas que trazem benefícios para funcionários, clientes, fornecedores e outros membros 

da comunidade; 

• Um maior nível de absorção de inovações; 

• Atividades baseadas em equipes auto organizadas e interdependentes; 

• Investimentos em pesquisa e desenvolvimento;  

• Relacionamento estendido com as partes interessadas. 
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 Interfaces entre Gestão do Conhecimento e Modelos de Excelência 

Organizacional 

Esta seção é a mais completa, em termos de evidências encontradas, pois, há muitos 

autores que discutem da relação entre a GC e os MEO, infere-se que, esta relação existe, porque 

os dois conceitos, além de importantes dentro das organizações, também são muito antigos. A 

finalidade é que as referências desta seção sejam complemento para as três seções anteriores e 

para as duas seguintes, já que podem se encontrar ligações muito implícitas e indiretas com o 

DS e os ODS. 

Alazmi (2003) planteia várias ideias que relacionam ambos conceitos. Primeiro, o 

conhecimento é considerado um dos recursos estratégicos mais importantes, e recorrente disso, 

os gerentes acreditam que podem obter uma vantagem competitiva. Alazmi (2003) citando 

Radding (1998), diz que, a estratégia de GC é o plano de ação do gerente, e essa estratégia irá 

definir como a organização pretende usar o conhecimento para atingir seus objetivos.  

Adicionalmente, Alazmi (2003) abarca o dito pelo National Electronic Library for 

Health (2003), no qual afirma que, a estratégia de GC é um plano que descreve como uma 

organização gerenciará melhor seu conhecimento para o benefício da organização e das partes 

interessadas, e adiciona o que Zack (1998) comunica, pois, orientar a GC à estratégia da 

empresa ajudará a identificar iniciativas de GC que apoiam a missão da empresa, fortalecem 

sua posição competitiva e poderão entender melhor seus clientes, produtos, tecnologias, 

mercados e vínculos, para se desempenhar melhor.  

Figura 13. Blocos de construção para uma GC de sucesso 

 
Fonte: Adaptado de Alazmi (2003) 
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Alazmi (2003) apresenta os blocos de construção para uma GC de sucesso, estes blocos 

têm bastante relação com os critérios de avaliação dos MEO, por exemplo, na cultura e na 

tecnologia (FIGURA 13).  

Finalmente, Alazmi (2003) citando o dito por Skyrme (2002a), pois, existem dois 

impulsos para a estratégia. Primeiro, fazer melhor uso do conhecimento já existente, como 

compartilhar as melhoras práticas. Segundo, que o grande impulso das estratégias focadas no 

conhecimento é a inovação, criação de novos conhecimentos e transformação de ideias em 

produtos e serviços de qualidade. 

Por outro lado, Alazmi e Zairi (2003) entendem que existem muitos fatores que são 

críticos para a adoção da GC, de acordo com os autores, esses fatores são o comprometimento 

da alta administração, a estratégia de GC, os processos de GC, a infraestrutura de GC e a cultura, 

pode se inferir que todos estes fatores são parte dos critérios mais gerais dos MEO. O trabalho 

de Alazmi e Zairi (2003), também faz uma revisão da literatura para mostrar quais Fatores 

Críticos de Sucesso (FCS), para uma GC acontecer são os mais citados, ao se deter e analisar 

cada FCS, é possível conectar cada um com os critérios dos MEO. Os FCS encontrados pelos 

autores são: Treinamento, Compartilhamento, Cultura, Transferência, Apoio da Alta 

Administração, Infraestrutura de Tecnologia, Criação, Estratégia de Conhecimento, 

Infraestrutura de Conhecimento. 

Barrantes-Briceño e Santos (2019) citam as palavras de Bhatt (2000), referindo que, o 

elemento chave do conceito de GC é o requisito de abordar questões como pessoas, processos 

e tecnologia, adicionalmente, uma auditoria de conhecimento é útil para a GC com a estratégia 

de negócios. 

Bennet e Bennet (2003) indicam que as iniciativas de GC devem contribuir para 

melhoria em áreas consideradas cruciais para o sucesso da empresa, os autores criaram um 

Processo de Estratégia de Conhecimento com 6 passos para sua aplicação, analisando cada 

passo, pode se relacionar com um ou mais critérios dos MEO, como é mostrado no Quadro 19. 

Quadro 19. Relação do Processo de Estratégia de Conhecimento com os critérios em comum dos MEO 

Passos do Processo de Estratégia de 

Conhecimento de Bennet e Bennet (2003) 

Critérios de avaliação em comum dos MEO do 

Quadro 11 

Passo 1. Determinar o contexto de negócio, estratégias 

e ambições 

Critério de liderança. 

Critério de estratégia. 

Critério de processos ou operações. 

Passo 2. Identificar áreas de conhecimento relevantes 

para o caso de negócios 

Critério de aprendizagem. 

Critério de processos ou operações. 
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Quadro 19. Relação do Processo de Estratégia de Conhecimento com os critérios em comum dos MEO 

(conclusão) 

Passo 3. Identificar os Indicadores-chave de 

desempenho (KPI) 

Critério de processos ou operações. 

Critério de resultados. 

Passo 4. Analisar áreas de conhecimento, atuais e 

futuras que impactem nos KPI  

Critério de liderança. 

Critério de aprendizagem. 

Critério de resultados. 

Passo 5. Analisar as áreas de conhecimento 

selecionado em termos de proficiência, codificação, e 

difusão e determinadas ambições 

Critério de estratégia. 

Critério de processos ou operações. 

Critério de aprendizagem. 

Passo 6. Formular um plano de ação de gestão do 

conhecimento 

Critério de liderança. 

Critério de estratégia. 

Critério de aprendizagem. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O trabalho de Bhatt (2009) é o mais completo em termos de relacionar a GC com os 

MEO, o autor faz uma análise de qual é a relevância que tem a GC para cada um dos critérios 

de avaliação do EFQM, dando uma abordagem muito específica. Ele ressalta que a GC, não 

substitui um sistema de qualidade, mas vai ajudar a atingir os objetivos de maneira inteligente. 

Bhatt (2009) adiciona que a maioria das organizações desenvolverá sua estratégia em 

torno de um modelo de negócios bem conhecido, mas é lógico mapear questões de GC para 

criar esse modelo de negócios. A seguir, serão mostradas as análises que ele faz entre a GC com 

cada um dos critérios do modelo EFQM de 2009. 

No que se refere ao critério de Liderança: 

• “Os líderes definirão a direção dos negócios com base nas influências e/ou conhecimentos 

diretos sobre as necessidades dos clientes, tendências de produtos, avanços tecnológicos, 

entre outros”. 

• Os líderes podem optar por um sistema de “conversa para mudança”, no qual os funcionários 

são solicitados para fornecer informações na definição de direção, o que pode gerar 

compromisso e lealdade; 

• “Os líderes não estão simplesmente prestando serviço à relevância, mas, acreditam 

genuinamente que o conhecimento é um ativo-chave”;   

• “Tudo se resume aos líderes ouvindo a força de trabalho para terminar uma visão de futuro”. 

Os líderes têm o papel de abrir canais de comunicação e fomentar a cultura sem culpa, de 

escutar todos os níveis da organização e permitir às pessoas compartilhar sua visão. 

Quanto ao critério de Estratégia: 
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• “A alta administração deve estimular, não controlar. Seu papel é de fornecer diretrizes 

estratégicas, incentivar a aprendizagem e garantir que haja mecanismos de transferência de 

lições”; 

• “As estratégias que estão sendo desenvolvidas precisam garantir que o ‘capital das pessoas’ 

seja utilizado e o resultado seja embutido em políticas e estratégias da empresa”; 

• “Uma abordagem holística é necessária na definição de estratégia. Esta é uma área em que 

muitas empresas falham, em que a GC é vista como uma implementação técnica”; 

• “A estratégia também deve abordar questões específicas de implementação, como uma 

campanha de conscientização, compreensão de habilidades necessárias para maximizar o 

conhecimento”; 

• “Uma implicação política mais ampla seria estabelecer uma cultura de inovação e 

aprendizagem dentro da organização”; 

• “O intercambio tácito para tácito é possível e está provando ser um dos aspectos mais 

importantes da aprendizagem. Isso precisa ser considerado ao desenvolver políticas e 

estratégias”; 

• “É necessária uma auditoria de conhecimento que se alinhe com a estratégia de negócios, 

para mostrar não apenas lacunas, mas, também áreas onde as informações não agregam 

valor”;  

• “Basicamente, as estratégias de GC devem estar alinhadas com a visão de negócios e 

gerenciamento e devem garantir que a equipe esteja claramente integrada”. 

Considerando o critério de Parcerias e Recursos: 

• “O compartilhamento de ativos de conhecimento levará a soluções mais rápidas e 

inteligentes para o cliente”;  

• “Novos processos foram introduzidos, a utilização das pessoas ‘certas’ para resolver desafios 

é o objetivo principal”. 

Para o critério de Pessoas: 

• “Capacitar pessoas em organizações centradas no conhecimento é possivelmente a tarefa 

mais difícil de todas”; 

• “Os primeiros em adotar a GC perceberam o poder do conhecimento e as recompensas 

devido à capacitação da equipe. A maioria das organizações reconheceu que são os 

indivíduos os principais contribuintes para o sucesso”; 



162 

 

 

• “Devido as pessoas que novas aprendizagens ocorrem, novos processos são desenvolvidos 

e antigos são aprimorados, e novos produtos ou serviços são desenvolvidos por meio da 

cultura de inovação e experimentação”; 

• “É o indivíduo que traz a mudança e a organização atua como mecanismo de apoio”; 

• “A chave para o sucesso é a mentalidade cultural da organização. [...] O método e a liderança 

de mobilizar o conhecimento das pessoas irão determinar a velocidade de transformação na 

economia do conhecimento”; 

• “Se as pessoas NÃO puderem confiar ou perceber um benefício por compartilhar esse 

conhecimento, a organização está condenada ao fracasso”; 

• “Flexibilidade para aprender e se adaptar a novas ideias serão as características dos 

trabalhadores da economia do conhecimento”. As pessoas têm capacidade de mudar e 

aprimorar os objetivos de negócios; 

• “Há uma forte necessidade de reconhecer que uma das melhores práticas para compartilhar 

conhecimento são as próprias interações humanas. [...] Os aspectos sociais são importantes 

para criar conhecimento”;  

• “Devem ser desenvolvidos sistemas de recompensa para compartilhamento de 

conhecimento, por meio dos quais a equipe é recompensada por compartilhar conhecimento 

tácito e explícito”. 

Referente ao critério de Processos: 

• É relevante determinar o seguinte para ver as implicações de GC relacionadas aos processos: 

• “Identificar processos que implementam estratégia. ”; 

• “Quais são os requisitos de informação para o processo em termos de entrada e saída? ” 

• “Como os processos são ineficazes devido à fragmentação da informação? ” 

• “O que precisa ser feito para melhorar a fragmentação? ” 

• “A cadeia do processo inclui parceiros e fornecedores? ” 

• “Desenvolver um plano para melhorias de processo. ”  

• A estratégia do processo de GC deve, portanto, considerar os seguintes elementos: 

• “Compartilhamento de informações, uso, requisitos de fluxo. Para ajudar a maximizar o uso 

de informações”. 

• “Necessidade de mapear fontes de conhecimento, dependências, proprietários e públicos-

alvo, o que ajudará a determinar lacunas de conhecimento, áreas destacadas de informações 
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usadas com frequência e com pouca frequência, mostrar caminhos de informações de missão 

crítica e fornecer um inventário de informações”. 

• “Para maximizar as melhores práticas, compartilhe ideias e exploração. Extraia 

conhecimento especializado e compartilhe amplamente”. 

• “Fomentar ambiente de aprendizagem e melhorar o treinamento. Novas habilidades são 

necessárias na economia do conhecimento, como trabalhar em ambientes de equipe, 

capacidade de resolver problemas, experimentar e ser mentor”. 

• “Determinar os principais requisitos de informação para funções de missão crítica e garantir, 

no mínimo, que sejam maximizados nos processos, pessoas e tecnologia do termo”. 

• “Compreender que o processo de transferência de conhecimento possui elementos 

reconhecidos”. 

Quanto ao critério de Resultados: 

• “Um dos principais requisitos de GC é garantir que o desempenho da empresa seja medido 

por meio de vários indicadores não apenas financeiros”; 

• “As organizações baseadas no conhecimento estão usando informações detalhadas do cliente 

(CRM) para coletar informações do cliente. Isso é usado para desenvolver produtos e 

serviços que os clientes precisarão; 

• “Em um mundo onde os clientes estão mais interessados no conhecimento e nos benefícios 

intangíveis que você lhes oferece do que no produto tangível, as relações com o cliente 

tornam-se parcerias e a entrega do produto torna-se uma co-criação de soluções”;  

• “Os clientes trazem mais do que receitas financeiras, eles também trazem receitas 

intangíveis: ideias de produtos, inteligência competitiva, feedback, referências, etc.”. 

E, considerando o critério de Sociedade: 

• “A sociedade em geral terá expectativas, em particular para a organização "pública", 

governos, agências públicas. [...] Eles também esperam poder expressar suas opiniões, sentir 

que estão participando e que formam uma cultura de escuta”; 

• “Sociedade espera que as empresas trabalhem sob uma cultura de cuidado, onde os valores 

familiares fazem parte da ética e dos valores da empresa. O cuidado estende-se aos parceiros 

e fornecedores, mas também ao meio ambiente”. 

 Bhatt (2009) faz referência que, qualquer implementação deve abordar, pessoas, 

processos e tecnologia, de forma holística. Isso levará à organização em direção à 
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transformação de uma organização centrada no conhecimento. Calvo-Mora et al. (2015) 

afirmam que, a melhoria do desempenho também depende do fortalecimento de alianças 

externas e relações com fornecedores, distribuidores, clientes e parceiros estratégicos.  

Estas alianças aumentarão as oportunidades de exploração e obtenção de novas ideias e 

conhecimentos. Os autores mencionam sobre a falta de pesquisas que analisem horizontalmente 

o EFQM com base para fazer diagnósticos sobre a GC e desenvolvimentos de planos de 

melhoria e desenvolvimento, e sinalizam que os conceitos fundamentais de excelência abordam 

questões relacionadas à GC, entre os exemplos, estão: o princípio de “Desenvolvimento e 

envolvimento das pessoas”, que relata como as organizações de excelência reconhecem a 

crescente importância do capital intelectual, de quem as compõe e utilizam o seu conhecimento 

em benefício de toda a organização.  

O princípio de “Processo contínuo de aprendizagem, inovação e melhoria”, que indica 

que as organizações de excelência, por meio de atividades de benchmarking podem aprender 

continuamente, reunir, compartilhar conhecimento e maximizar o aprendizado em toda a 

organização. 

O princípio da “gestão por processos e fatos” refere-se à necessidade de gerenciar com 

base nas informações e no conhecimento objetivo sobre o desenvolvimento dos processos-

chave da organização. E, por fim, o princípio de “Desenvolvimento de alianças” estabelece 

como os parceiros devem trabalhar juntos para alcançar objetivos comuns, cada um ajudando 

os outros com sua experiência, recursos e conhecimentos. 

Calvo-Mora et al. (2015), igualmente, fazem alusão a aspectos críticos do EFQM, que 

estão diretamente relacionados à GC, entre esses aspectos, têm-se: 

• Conhecimento: incluindo aspectos relacionados a conhecimento individual, conhecimento 

organizacional e a integração do conhecimento individual e organizacional; 

• Metodologia de processo: o conhecimento da organização se formaliza e torna mais 

explícito, por meio de processos que favorecem à sua criação, transferência e difusão; 

• Gestão de fornecedores e parceiros: além das informações derivadas de processos 

internos, “a gestão da informação e do conhecimento que deles advém é cada vez mais 

importante”. 

Calvo-Mora et al. (2015) relacionam a dimensão de processos, pois, acreditam que a 

gestão de processos facilita a criação de conhecimento. Os processos incluem conceitos, 
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métodos e técnicas para apoiar a concepção, implementação e análise das atividades que geram 

valor, concluem que, as informações derivadas das atividades que configuram os processos são 

transformadas em conhecimento. E, como última relação, convergem sobre a importância da 

sociedade, haja vista que, uma organização que mantém excelentes relacionamentos com 

fornecedores, parceiros e clientes, pode aproveitar sinergias e acessar e trocar conhecimentos 

novos ou complementares, que permite gerar valor para todas as partes. 

Escrivão (2010) entende que a globalização, dentro todos os fatores que impulsionam a 

GC, é o mais evidente, por causa do grande volume e complexidade que chegou com a entrada 

do comércio mundial, mas, essa globalização também trouxe uma rápida e fácil interação entre 

as organizações e entre as organizações e os clientes, gerando maior concorrência e exigindo 

novas estratégias. Igualmente, informa da importância das pessoas para gerar ou obter 

conhecimento, pois, os gargalos no fluxo de trabalho demostraram que ocorrem por falta de 

conhecimento e não de trabalho. 

A autora ressalta o trabalho de Nonaka e Takeuchi (1997), argumentando como o 

processo de GC deve ser uma transformação de conhecimento tácito em explícito, e para que 

isso ocorra, é relevante organizar e fomentar políticas, processos, tecnologias, sistemas, 

estruturas, culturas e ferramentas gerenciais voltadas ao desenvolvimento de uma estratégia 

dirigida para o trabalho e  a disseminação do conhecimento dos trabalhadores, desenvolvendo 

a capacidade destes para a interpretação dos dados e informações da organização, gerando 

novos conhecimentos. Tudo isto se relaciona com os critérios e dimensões de avaliação dos 

MEO. 

 A autora evidencia algumas fraquezas ou lacunas relacionadas à GC, com alguns 

critérios dos MEO. Primeiro, na informação e conhecimento, já que as organizações têm 

facilidade para gerar dados, mas, possuem dificuldade de trabalhá-los de forma relevante, sem 

dar atribuição ou sentido, impedindo a geração de informação e conhecimento. Segundo, 

relacionado com os critérios de sociedade e de resultados. Segundo a autora, uma questão a ser 

trabalhada pela GC é sua disseminação para todas as pessoas, pois, mesmo que a sociedade 

acredite que agora é mais fácil a transferência de conhecimento, por causa da globalização e as 

novas tecnologias, na realidade isso não acontece. E, por último, a relação com os planos e 

estratégias, porque uma organização baseada no conhecimento deve ter objetivos claros quanto 

no que deseja e deve saber como consegui-los. 
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Quadro 20. Relação das condições capacitadoras com os critérios em comum dos MEO 

Condições capacitadoras para criar conhecimento 

organizacional de Escrivão et al. (2011) 

Critérios de avaliação em comum dos MEO 

do Quadro 11 

Intenção organizacional, que pode ser definida como a 

aspiração de uma organização às suas metas. 

Critério de estratégia. 

Critério de processos ou operações. 

Autonomia aos membros da organização, o que introduz 

oportunidades inesperadas e possibilita a automotivação 

dos indivíduos para a criação de conhecimento. 

Critério de liderança. 

Critério de partes interessadas. 

Critério de aprendizagem. 

Flutuação e caos criativo, que estimulam a interação entre 

a organização e o meio ambiente externo, possibilitando a 

exploração da ambiguidade, da redundância e dos ruídos 

dos sinais ambientais, aprimorando seu sistema de 

conhecimento. 

Critério de partes interessadas. 

Critério de aprendizagem. 

Redundância, informações que transcendem as exigências 

operacionais imediatas dos membros da organização, 

aumentando o volume de informações a serem processadas. 

Critério de aprendizagem. 

Critério de processos ou operações. 

Critério de resultados. 

Variedade de requisitos dos membros da organização, o 

que facilita que se enfrentem diferentes situações. 

Critério de liderança. 

Critério de partes interessadas. 

Critério de aprendizagem. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

De outro ponto de vista, o trabalho de Escrivão et al. (2011), mostra 5 fatores ou 

condições capacitantes necessárias para que o indivíduo, dentro de um grupo, possa criar 

conhecimento organizacional, estas condições são relacionadas a critérios de avaliação de 

alguns dos MEO estudados neste trabalho, como é mostrado no Quadro 20. 

Galati (2015) relaciona, implicitamente, alguns critérios dos MEO com o conceito de 

GC. No caso, os critérios de recursos, e estratégias e planos. O conhecimento é frequentemente 

reconhecido como um recurso organizacional crítico, contudo, as questões atuais tendem a 

concentrar a GC às estratégias das organizações. O autor apresenta uma ligação de outros 

critérios com a GC, citando o trabalho de Kruger e Johnson (2010), onde concluem que a 

estratégia; medição; política; conteúdo; processo; tecnologia e cultura permitem ou influenciam 

a capacidade de criação de conhecimento. 

A pesquisa de Galati (2015), apresenta o que foi preconizado por Wei et al. (2009), que 

exploraram os fatores preliminares de sucesso de GC de uma organização, esses fatores estão 

no papel da estratégia organizacional, a estrutura organizacional e a equipe de GC. Assim, cita 

o trabalho de Maier e Remus (2003), que sugerem uma abordagem de GC orientada para o 

processo, com quatro níveis de intervenção, estratégia, organização e processos de GC, tópicos 

/ conteúdos e instrumentos / sistemas. 

À luz desses assuntos, Galati (2015) mostra a proposta de Liebowitz (1999), sobre seis 

ingredientes-chave para tornar a GC bem-sucedida nas organizações, estes são: o apoio da alta 

administração; um diretor de conhecimento e uma infraestrutura de GC; repositórios de 
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conhecimento; sistemas de GC; incentivos para encorajar o compartilhamento de conhecimento 

e uma cultura de apoio. 

Gloet e Samson (2017) indicam que, algumas perspectivas da GC a nível de gestão são 

o recrutamento de pessoal, desenvolvimento de funcionários, remuneração, recompensas, 

estilos de liderança e motivação. Equitativamente, acrescenta que, na literatura existe potencial 

dos MEO melhorar o seu desempenho, através da GC e do capital intelectual. 

Os autores relacionam, também, a dimensão estratégica dos MEO, no qual o 

conhecimento é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de inovação adaptáveis em 

situações dinâmicas para aumentar o crescimento e valor. E, desde a dimensão de liderança e 

de pessoas, anunciam que a GC pode apoiar a liderança criativa, desenvolver capital humano e 

social para aumentar a inovação dentro das organizações, apoiar a gestão da mudança e mediar 

a relação entre a liderança transformadora e inovação baseada em equipe. 

Já, especificamente falando das pessoas, Gloet e Samson (2017) dizem que, o lado 

humano pode ser fortemente apoiado pela GC, inclusive, por meio de aprendizagem 

organizacional ligada à inovação técnica. Em termos da sociedade, se há uma GC eficaz, ela 

também pode facilitar a colaboração e o envolvimento do cliente para apoiar a inovação aberta. 

Adicionalmente, com o critério de processos ou operações, os autores mostram que, a GC pode 

desempenhar um papel importante, servindo como mediadora entre as práticas de Gestão de 

Recursos Humanos e o aumento de níveis de inovação. 

Por fim, respeitando os critérios de informação e conhecimento e processos, Gloet e 

Samson (2017) indicam que, só um processo eficaz de inovação e a gestão de projetos 

dependem da coleta, compartilhamento e disseminação sistemática de conhecimentos e 

informações. E nos recursos, o desempenho tecnológico de uma organização pode aumentar 

graças a uma cultura organizacional baseada no conhecimento e onde a GC pode ajudar, por 

meio do suporte e uso de fortes canais de comunicação em toda a organização. 

Graute (2016) especifica que, o envolvimento de mais atores, especialmente, a nível 

local, não será garantia de uma aquisição de informação perfeita, mas poderá reduzir o risco de 

que conhecimentos e experiências importantes a nível local sejam negligenciados. Guilló e 

García-Fernández (2012) comunicam que as práticas de GC, como empoderamento, trabalho 

em equipe e comprometimento com o conhecimento influenciam positivamente os resultados 

operacionais e nos resultados financeiros. Destacam que, a GC otimiza o uso de recursos e 
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capacidades, e a sustentabilidade organizacional concentra-se cada vez mais na gestão de novos 

conhecimentos e práticas para expandir fronteiras de negócios. 

Guilló e García-Fernández (2012) concluem três ideias: os recursos humanos e a adoção 

de novas tecnologias são as fontes mais eficientes de aquisição e gestão de conhecimento; a GC 

é fundamental para o setor de inovação de processos, beneficiando métodos, estrutura 

organizacional e sistemas formais; a orientação para a GC é composta por infraestrutura e 

tecnologias de informação, com o objetivo de armazenar e disponibilizar conhecimento para 

facilitar a estrutura e cultura da organização. 

Hsu e Shen (2005) salientam que a GC enfatiza como fazer que o conhecimento 

organizacional apoie a estratégia de negócios. Como o conhecimento é apossado pela mente do 

indivíduo e como fornece um ambiente de suporte para o compartilhamento e criação desse 

conhecimento. E, que não há que superestimar o desempenho individual, pois, isso tornaria os 

funcionários relutantes em compartilhar conhecimento com outros. 

Em forma de conclusão do trabalho de Hsu e Shen (2005), escrevem que os líderes 

legitimam a GC, discutindo a importância da criação, compartilhamento e uso do 

conhecimento, mas, que é necessário saber que os retornos não são instantâneos e, geralmente, 

levam tempo para se desenvolver, pelo qual requerem de forte apoio da alta administração. E a 

GC se concentra em atividades de compartilhamento de conhecimento entre clientes, 

fornecedores e outros parceiros de negócios para identificar novas oportunidades. 

Huang e Shih (2008) manifestam que, o objetivo principal da GC empresarial é tornar a 

informação e o conhecimento accessíveis, reutilizáveis e compartilháveis. Como também, que 

a GC é um tipo de ativo empresarial que pode ajudar uma organização a criar novas tecnologias 

e alcançar resultados específicos. Os pesquisadores indicaram que, por intervenção da gestão 

eficiente do conhecimento, uma empresa pode criar uma nova tecnologia e uma estratégia de 

negócios única que irá melhorar seu desempenho e vantagem competitiva. 

As informações e dados encontrados em North e Kumta (2018), são dos mais 

interessantes deste apartado, pois, eles, ao igual que outros autores, fizeram o exercício de ligar 

os critérios de um MEO, neste caso, o modelo Malcolm Baldrige, com a GC. A eito, são 

apresentadas as referências mais pertinentes. 

North e Kumta (2018) entendem que, as metas de conhecimento devem ser deduzidas 

das metas da empresa e a GC estratégica deve desenvolver um modelo de empresa que 



169 

 

 

conceitua as estruturas e processos motivacionais e organizacionais. Adicionalmente, as 

práticas de GC são as práticas organizacionais e gerenciais mais consistentes, destinadas a 

atingir as metas organizacionais, por meio de uma gestão eficiente e eficaz dos recursos de 

conhecimento da empresa. 

O trabalho de North e Kumta (2018) mostra uma autoavaliação de GC, relacionando 

níveis de maturidade de 1 a 5, com temas como a estratégia de GC, o comportamento da 

liderança, o networking, aprendizagem antes, durante e depois e a captura de conhecimento, 

todos estes temas estão relacionados com os critérios de avaliação dos MEO. 

Os autores manifestam que, práticas de gestão de recursos humanos baseadas no 

conhecimento estão associadas à inovação, o que potencializa os processos de conhecimento 

como aquisição, compartilhamento e criação. Por outro lado, as práticas de liderança de GC 

estão associadas ao aumento de processos de conhecimento, o que resulta em uma maior 

aprendizagem organizacional e na capacidade de desenvolver novos produtos ou serviços. Já 

as práticas de GC voltadas à tecnologia, refletem um suporte para a colaboração, comunicação, 

busca de informações, aprendizagem em tempo real, simulação e previsão. 

North e Kumta (2018) discorrem sobre os processos de GC para a organização, onde o 

estabelecimento de uma unidade especial responsável pela GC está, significativamente, 

associada ao desempenho da empresa em termos de aprendizado, crescimento, processo interno 

e visão do cliente. Finalmente, as práticas de GC indicadas para processos de gestão, mostram 

que as empresas têm um desempenho melhor, se todos os elementos estratégicos da GC 

existem, como por exemplo, conceitos de GC para a alta administração, uma amplitude de 

objetivos de estratégia de conhecimento e ferramentas de GC e elementos de suporte à 

implementação, como princípios culturais, liderança e práticas de RH. 

Na Figura 14 apresentam-se as melhorias de desempenho atribuída às iniciativas de GC, 

também citadas por North e Kumta (2018), comprovando que, a GC pode contribuir com muitas 

áreas organizacionais e que está fortemente ligada aos critérios de avaliação dos MEO. 
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Figura 14. Melhorias de desempenho atribuídas a iniciativas de GC 

 
Fonte: Baseado em North e Kumta (2018) 

North e Kumta (2018) justificam que, a maioria das organizações desenvolve sua 

estratégia em torno de um modelo de negócios bem conhecido. Portanto, a introdução da GC 

em uma organização, não acontecerá por acaso, mas, será fruto da toma de uma decisão 

deliberada. Destacam, igualmente, que a implementação de GC resulta de uma série de decisões 

baseadas em evidências. O Quadro 21 apresenta a relação dos objetivos da GC com os critérios 

de avaliação do Baldrige Excellence Framework. 

Quadro 21. Relação dos objetivos da GC com os critérios do Baldrige Excellence Framework 

Critérios Baldrige para excelência de desempenho Ligação com a gestão do conhecimento 

1. Liderança: examina como as ações pessoais dos 

líderes seniores de sua organização guiam e sustentam 

sua organização. Também examinados são o sistema 

de governança de sua organização e como sua 

organização cumpre suas responsabilidades legais, 

éticas e sociais e apoia suas principais comunidades 

Os líderes reconhecem a ligação entre a GC e o 

desempenho, as atitudes certas existem para 

compartilhar e usar o know-how dos outros, os líderes 

reforçam o comportamento certo e atuam como 

modelos a seguir 

2. Planejamento estratégico: examina como sua 

organização desenvolve objetivos estratégicos e 

planos de ação, como seus objetivos estratégicos e 

planos de ação escolhidos são implementados e 

alterados 

A estratégia de GC de ativos intelectuais claramente 

identificada está incorporada à estratégia de negócios. 

Estrutura e ferramentas permitem aprender antes, 

durante e depois 

3. Foco no cliente: examina como sua organização 

envolve seus clientes para o sucesso no mercado de 

longo prazo. Isso inclui como sua organização ouve a 

voz de seus clientes, constrói relacionamentos com os 

clientes e usa as informações dos clientes para 

melhorar e identificar oportunidades de inovação 

Redes e Comunidades de Prática e inovação aberta 

com clientes, rotinas de aprendizagem eficazes com e 

de (potenciais) clientes 

4. Medição, análise e gestão do conhecimento: 

examina como sua organização seleciona, coleta, 

analisa, gerencia e melhora seus dados, informações e 

ativos de conhecimento e como gerencia sua 

tecnologia da informação 

Existe um plano de ação de GC e recursos para a GC. 

O conhecimento é fácil de obter e fácil de recuperar. É 

constantemente atualizado e destilado 
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Quadro 21. Relação dos objetivos da GC com os critérios do Baldrige Excellence Framework (conclusão) 

5. Foco na força de trabalho: examina sua 

capacidade de avaliar a capacidade da força de 

trabalho e as necessidades de capacidade e construir 

um ambiente de força de trabalho propício ao alto 

desempenho 

A gestão de habilidades / competências está ligada aos 

objetivos de negócios e às metas de desenvolvimento 

pessoal. Uma grande variedade de formatos de 

aprendizagem estão em uso. Os sistemas de incentivos 

contribuem para alinhar o comportamento 

6. Foco nas operações: examina como sua 

organização projeta, gerencia e melhora seus sistemas 

de trabalho e processos de trabalho para agregar valor 

ao cliente e alcançar o sucesso organizacional e a 

sustentabilidade. Também examinou sua prontidão 

para emergências 

Os processos são documentados, as «melhores 

práticas» são sistematicamente identificadas e 

disseminadas; rotinas de resolução rápida de 

problemas que exploram todo o conhecimento 

necessário (por exemplo, abordagem de trabalho) são 

aplicadas 

7. Resultados: examina o desempenho e a melhoria 

da sua organização em todas as áreas-chave - 

resultados de produtos e processos, resultados focados 

no cliente, resultados focados na força de trabalho, 

resultados de liderança e governança e resultados 

financeiros e de mercado 

Indicadores que medem a qualidade da gestão do 

conhecimento estão em uso; os ativos intelectuais são 

avaliados regularmente. O benchmarking competitivo 

permite aprender com os melhores desempenhos 

Fonte: Adaptado de North e Kumta (2018) 

Ocaña (2009) em referência ao trabalho de Barragán e Zubieta (2006) mostra que, alguns 

aspectos intimamente relacionados à GC são a qualidade, meio ambiente, cultura, interação, 

cooperação e aprendizagem, e estes aspectos promovem condições adequadas para gerar 

processos de inovação. Ocaña (2009), também argumenta que, a GC está relacionada à obtenção 

de informação, gestão de recursos humanos e inovação, propriedade intelectual, medição do 

capital intelectual, ajudas tecnológicas, mudanças culturais e novas formas de organização do 

trabalho. 

Pode-se analisar que, o trabalho do autor destaca algumas informações que podem estar 

ligadas com os critérios de avaliação dos MEO. As práticas de gestão que incluem a aplicação 

da estratégia, a definição do negócio e a utilização dos ativos de conhecimento da organização 

podem se relacionar com as estratégias e planos, informação e conhecimento e recursos. As 

práticas correspondentes à medição que procuram saber como a organização quantifica seu 

capital intelectual e como os recursos são alocados para estimular a geração de conhecimento, 

podem se ligar ao critério de recursos e de resultados. 

Complementarmente, as práticas de cultura que promovem a aprendizagem e inovação, 

graças ao incentivo dado ao colaborador para a construção de conhecimento organizacional, 

por médio da valorização do cliente, está relacionado com critérios como pessoas, sociedade e 

estratégias. Práticas correspondentes a critérios como processos, estratégias e planos, e recursos 

têm haver com ações desenvolvidas pela organização para identificar informações necessárias, 

a coleta, adaptação e disseminação em toda a organização. 
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Pedraja-Rejas e Rodríguez-Ponce (2008) sinalizam que, a GC tem impacto na geração 

de novos produtos, redução de custos, e geração de novas oportunidades de negócios, também 

pode influenciar no desenho e implementação da estratégia, pois, o simples ato de criar e 

compartilhar conhecimento vai ter um impacto positivo na formulação estratégica da 

organização. 

Silva Junior, Polizel e Silva (2012) apontam várias relações entre os critérios dos MEO 

com a GC. Para começar, a gestão da liderança e de apoio assumem um papel decisivo de 

influenciar pessoas para terem o comportamento desejado para a GC. Pensando no critério de 

sociedade, a cultura de uma organização é definida pelas crenças, valores, normas e costumes 

que direcionam o comportamento dos funcionários, uma cultura que suporta a GC é aquela que 

valoriza o conhecimento e procura sua criação e aplicação no contexto organizacional. 

Considerando os critérios de informação e conhecimento e de recursos, os autores 

justificam que a TI é um dos principais aspectos para implementar a GC, sendo uma ferramenta 

que possibilita a interconexão de pessoas e informações no contexto organizacional. 

Similarmente, escrevem sobre um dos meios mais eficazes para direcionar a GC ao sucesso, 

trata-se de ter uma estratégia clara e planejada. Em relação aos resultados, Silva Junior, Polizel 

e Silva (2012), acreditam que, qualquer ação que envolva GC requer de mensuração e avaliação, 

e se não ocorrer, a ação gerencial torna-se passageira e pouco efetiva. 

Entrando no critério de pessoas, explicam que a infraestrutura organizacional trata do 

estabelecimento de equipes que desempenham um conjunto de papéis relacionados ao 

conhecimento, e, complementarmente, na dimensão de processos, são estes os que 

caracterizaram a disciplina na GC, especialmente, quatro processos que são a criação, retenção, 

transferência e aplicação. 

Finalmente, afirmam acerca da relação dos recursos, pois, mesmo considerando as 

limitações características das Pequenas e Médias empresas (PMEs), a disponibilidade de 

recursos financeiros, tecnológicos, humanos e materiais são determinantes para a 

implementação da GC. E, a importância de uma boa liderança e o trato com as pessoas se reflete 

na gestão de recursos humanos, pois, o conhecimento é uma atividade natural humana e 

gerenciá-lo trata de gerenciar pessoas. 

Terminando esta seção, Zack et al. (2009) indicam que, as práticas de GC “estão 

positivamente associadas ao desempenho organizacional”. E, que, essas práticas estão 
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diretamente relacionadas a várias medidas intermediárias de estratégia organizacional, por 

exemplo, a relação com o cliente, liderança do produto e excelência operacional. O trabalho de 

Zack et al. (2009) também aplicou uma pesquisa, na qual mediram 12 práticas-chave de GC, 

do inglês Key Practices (KP), que, ao serem examinadas têm uma relação com vários critérios 

de avaliação dos MEO. Esses KP são: 

• KP1. Reconhecemos, explicitamente, o conhecimento como um elemento-chave em nossos 

exercícios de planejamento estratégico; 

• KP2. Comparamos nosso conhecimento estratégico com o de nossos concorrentes; 

• KP3. Desenvolvemos uma estratégia de conhecimento que mapeia o conhecimento para a 

criação de valor; 

• KP4. Somos capazes de identificar fontes de conhecimento em nossa organização; 

• KP5. Nossos funcionários são valorizados pelo que sabem; 

• KP6. Procuramos oportunidades de experimentar e aprender mais sobre os clientes; 

• KP7. Procuramos oportunidades de experimentar e aprender mais sobre produtos e serviços; 

• KP8. Procuramos oportunidades para experimentar e aprender mais sobre tecnologias e 

operações internas; 

• KP9. Nossa organização incentiva e recompensa o compartilhamento de conhecimento; 

• KP10. Temos procedimentos internos eficazes para transferir as melhores práticas em toda 

a organização; 

• KP11. Exploramos fontes externas de conhecimento de forma eficaz, incluindo o 

conhecimento do cliente; 

• KP12. Nosso grupo de gestão do conhecimento é uma fonte reconhecida de criação de valor 

dentro da organização. 

 Síntese da seção 

A síntese desta seção está encarregada de indicar os conceitos organizacionais dos 

Quadro 3 e 15 dos capítulos 2 e 3, que são encontrados aqui, indicando uma ligação da GC e os 

MEO diretamente com esses conceitos organizacionais, tal relação também será feita usando 

os Critérios em comum dos MEO do Quadro 9. 

O Quadro 22 realça algumas características e atividades que os critérios em comum dos 

MEO possuem, isso é importante para entender melhor a relação entre os critérios em comum 

dos MEO, apresentados no Quadro 7, com a GC. 
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Quadro 22. Características ou atividades de cada critério em comum dos MEO 

Critério em comum Características ou Atividades 

Liderança 

• Atuação de líderes 

• Ter ética, ser inspirador, exemplar, comprometido 

• Mobilizar pessoas 

• Explorar culturas potenciais 

• Preparar futuros líderes e pessoas 

• Interagir com partes interessadas 

• Relação com a alta administração 

• Ser modelo a seguir 

Estratégia 

• Estabelecimento e planejamento 

• Direções estratégicas 

• Mostrar como cumprir o proposito 

• Detalhamento de planos 

• Concretizar prioridades 

• Realizar missão e visão 

Partes Interessadas 

• Entender necessidades e demandas 

• Realizar pactos com partes interessadas, como clientes 

• Inter-relação com estratégia, processos e perspectiva de curto e longo prazo 

• Construir e manter relacionamentos com clientes 

• Capacitação e envolvimento de força de trabalho 

• Definição de partes interessadas mais importantes 

Processos ou Operações 

• Definição de processos 

• Entendimento de ponta a ponta 

• Busca pela eficiência e eficácia 

• Agregar valor à organização 

• Como projeta, gerencia e melhora processos chave 

Sustentabilidade 

• Compromisso com a organização 

• Responder por impactos de decisões e atividades 

• Melhoria de condições de vida 

• Comportamento ético e transparente 

• Criação de valor sustentável 

• Capacidade financeira 

Aprendizagem 

• Alcance de novos patamares de competência na organização e na força de 

trabalho. 

• Percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de conhecimento 

• Ambiente de criatividade e experimentação 

• Ganhos sustentáveis 

• Uso de dados para dar suporte a processos 

• Gerenciar desempenho 

• Inovação tecnológica 

• Importância de dados, informação e conhecimento 

• Utilização de ativos e recursos críticos 

Resultados 

• Resultados econômicos, sociais e ambientais 

• Resultados de processos 

• Atender as necessidades e expectativas 

• Satisfação do cliente, financeiro, recursos humanos, desempenho de 

fornecedores, parceiros, operações, governança e responsabilidade social 

• Comparação com concorrentes 

• Desempenho da organização em satisfação do proposito, estratégia, valor 

sustentável, preparação para o futuro 

 Fonte: Elaborado pelo autor 
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Entendendo melhor quais atividades ou características possuem os critérios em comum 

dos três MEO estudados no capítulo 3, procede-se a apresentar o Quadro 23 que indica a relação 

da GC com os critérios em comum dos MEO, através dos conceitos organizacionais trabalhados 

nas ponderações dos capítulos anteriores. 

Quadro 23. Relação entre GC e MEO através dos conceitos organizacionais 
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Conceitos organizacionais 

encontrados na literatura 

              TOTAL 

Alinhamento com os objetivos de 

negócio 
X X X X  X  5 

Ambiente externo X X X X X X X 7 

Ambiente interno   X     1 

Aprendizagem, inovação e 

criatividade 
X X X X  X  5 

Autonomia e individualidade X  X   X  3 

Avaliação e medição da GC X X  X  X X 5 

Benefícios e recompensas   X    X 2 

Colaboração e compartilhamento X X X X X X X 7 

Compromisso X    X  X 3 

Comunicação X  X  X   3 

Conhecimento explícito e tácito  X  X   X 3 

Cultura X X X X  X X 6 

Estratégia X X  X X X  5 

Processos   X X    2 

Infraestrutura   X X  X  3 

Investir em conhecimento     X   1 

Mapeamento do conhecimento  X  X  X X 4 

Medição de desempenho    X   X 2 

Plano de melhorias X X X X X X X 7 

Recursos financeiros     X  X 2 

Responsável e equipe de GC    X   X 2 

Sistema para motivar a participação  X X     2 

Suporte da alta administração X  X     2 

Tecnologia e sistemas  X  X  X  3 

Treinamento e desenvolvimento X  X X  X  4 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Interfaces entre Gestão do Conhecimento e Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável 

A finalidade desta seção é mostrar a relação que existe entre a GC e os ODS, mesmo 

que apenas seja uma ligação implícita ou que a GC trabalhe apenas com algum dos ODS. Os 

indícios literários encontrados mostram que há poucos autores e pesquisas que trabalhem estes 

dois conceitos em conjunto. 

Começando pelo trabalho de Barrantes-Briceño e Santos (2019) argumentam que, o elo 

entre o desempenho e cumprimento dos ODS deve ser o processo de compartilhamento de 

conhecimento, não só entre a ONU e altos funcionários administrativos ou governamentais, 

mas também para todos os níveis da população e especialmente para aqueles mais afetados. O 

trabalho dos autores referencia a pesquisa de Bhatt (2000), relatando que a, forma de liderar 

com soluções mais rápidas e inteligentes dever ser compartilhando os ativos de conhecimento, 

isso deve acontecer entre todas as partes interessadas, de forma simples e eficaz. 

Caiado et al. (2018) justificam o uso da GC para chegar a toda a população, pois, os 

ODS apresentam uma abordagem de cima para baixo, desenhada pela elite política com base 

nos objetivos criados durantes as cúpulas da ONU, quando na verdade, os ODS devem seguir 

uma abordagem em rede de resolução de problemas, que seja altamente poderosa e envolva 

universidades, empresas, ONGs, governos e jovens. 

Caiado et al. (2018) também citam o trabalho de Stafford-Smith et al. (2016), no qual 

apontam seis recomendações para os países garantirem um DS e atingirem os ODS. 

Interpretando essas recomendações para o nível organizacional, algumas se encaixam no 

escopo deste trabalho: 

• Uma abordagem de parceria entre os países com menor receita e disponibilidade de recursos 

com aqueles com maiores, a fim de coproduzir conhecimento, tecnologia e processos para a 

sustentabilidade; 

• O compromisso de incorporar o pensamento sistemático em todos os níveis de educação;  

• Indicadores para ODS integrados, apoiados por “variáveis essenciais do DS”, como um 

padrão de relatório comum que estimula ou exige que os agentes trabalhem juntos. 

Choi et al. (2016) indicam que nos últimos anos têm sido evidentes a falta de 

informações geoespaciais nos processos de DS. Essas informações descreveriam onde as 

pessoas estão e sua relação espacial, o que ajudaria a desenvolver planos de cumprimentos de 
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metas, medir e monitorar resultados. Complementam que, a obtenção dessas informações 

geoespaciais abrangentes são importantes para apoiar os processos de medição, monitoramento 

e rastreamento dos ODS.  

Os autores enfatizam a importância desse tipo de informação, pois, serão usados para 

monitorar os indicadores propostos nos ODS em várias escalas espaciais, incluindo o nível 

global, regional, nacional e subnacional. Adicionam que, muitos dos indicadores dos ODS têm 

características geoespaciais, portanto, a medição, ferramentas e tecnologias devem ser do 

mesmo nível. 

GRI (2015) sugere que o relato e comunicação são ferramentas e estratégias muito úteis 

para as empresas se aproximarem às comunidades onde trabalham. A prática de divulgação da 

sustentabilidade corporativa aumentou, quando houve mais demanda por obter informação das 

partes interessadas, por isso, é importante relatar e comunicar o progresso em relação aos ODS 

continuamente. 

O tema é tão pertinente, que a GRI (2015) mostra a existência duma meta específica que 

trata sobre isso, a meta 6 do ODS 12, fomenta aos governos de todos os lugares a “incentivar 

as empresas, especialmente, de grande porte e transnacionais, a adotarem práticas sustentáveis 

e a integrarem informações de sustentabilidade no seu ciclo de relato”. Mas, as empresas não 

precisam usar apenas os relatórios formais, de acordo com o mesmo autor, há provas da 

utilização de uma grande variedade de canais para comunicar a estratégia da sustentabilidade. 

Assim, qualquer empresa, seja grande ou uma PME se beneficiaria de relatar e comunicar 

publicamente sua contribuição com os ODS. 

GRI (2015) apresenta uma lista do que pode ser divulgado por uma empresa, quando 

identifica um ODS como relevante para sua organização: 

• Por que o ODS foi identificado como relevante e como é utilizado (por exemplo, descrever 

o processo para definição de prioridades do ODS e qualquer engajamento das partes 

interessadas);  

• Os impactos significativos, positivos ou negativos, relacionados aos ODS relevantes; 

• Seus objetivos para o ODS relevante e os progressos realizados na sua obtenção;  

• As suas estratégias e práticas de gerenciamento dos impactos relacionados aos ODS e o 

alcance das metas, por meio de integração em toda a empresa (por exemplo, uma descrição 

das políticas, sistemas e processos, como auditoria). 
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Para finalizar, duas justificativas da ONU, por que são tão importantes os dados e a 

informação e sua disponibilização para atingir os ODS. United Nations (2020) analisa a 

importância de dados e estatísticas oportunos, de qualidade, verídicos, abertos e desagregados, 

nunca foi tão clara como em esta época de crise pandêmica por causa da COVID-19, pois, esses 

dados são essenciais para a compreensão, gestão e mitigação dos efeitos humanos, sociais e 

econômicos da pandemia, 

E a declaração 57 do documento “Transformando Nosso Mundo” adverte que há muitos 

dados de referência para várias das metas que ainda são indisponíveis, e pedem o apoio e 

fortalecimento das redes de comunicação e coleta de dados para melhorar os índices e 

estatísticas em relação ao cumprimento dos ODS: 

“57. Reconhecemos que os dados de referência para várias das metas permanecem 

indisponíveis e pedimos um maior apoio para fortalecer a coleta de dados e a 

capacitação nos Estados Membros, para desenvolver linhas de base nacionais e 

globais onde ainda não existem. Comprometemo-nos a abordar esta lacuna na coleta 

de dados para melhor informar a medição do progresso, em particular para aquelas 

metas abaixo das quais não têm metas numéricas claras. ” (UNITED NATIONS, 

2015). 

 Síntese da seção 

No trabalho de Barrantes-Briceño e Santos (2019) é argumentado que o elo entre o 

desempenho e cumprimento dos ODS deve ser o processo de compartilhamento de 

conhecimento, não apenas entre a ONU e governos ou altos administrativos, mas, também com 

todos os níveis hierárquicos da sociedade, especialmente, aqueles mais afetados e vulneráveis. 

Caiado et al. (2018) justificam o uso da GC para alcançar toda a população. Porquanto, 

se os ODS apresentam uma abordagem de cima para baixo, este modelo será inútil e deve ser 

substituído por uma abordagem em rede de resolução de problemas, capaz de envolver 

universidades, empresas, comunidade, ONGs, governo e jovens. 

 Caiado et al. (2018) também apresentam o trabalho de Stafford-Smith et al. (2016), do 

qual surgem seis recomendações que os países devem garantir para um correto DS e atingir os 

ODS. Se forem interpretadas essas sugestões a nível organizacional, tem-se que: 

• Uma abordagem de parceria entre os países com menor receita e disponibilidade de recursos 

com aqueles com maiores, a fim de coproduzir conhecimento, tecnologia e processos para a 

sustentabilidade; 

• O compromisso de incorporar o pensamento sistemático em todos os níveis de educação; 
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• Indicadores para ODS integrados, apoiados por “variáveis essenciais do DS”, como um 

padrão de relatório comum que estimula ou exige que os agentes trabalhem juntos. 

Choi et al. (2016) indicam a falta de informações geoespaciais nos processos de DS que 

têm ocorrido nos últimos anos, a carência das informações, não permite entender onde as 

pessoas estão e suas relações com o ambiente que os cerceia, o que não permite desenvolver 

planos para cumprir as metas e medir e monitorar resultados. 

GRI (2015) sugere que a comunicação e relatos entre comunidade e empresas são 

ferramentas úteis para uma aproximação mútua. Praticar a divulgação da sustentabilidade 

corporativa é necessária, quando existe mais demanda das partes interessadas por obter 

informação, por isso, faz-se importante relatar o progresso em relação aos ODS, continuamente. 

GRI (2015) complementa a importância desse assunto, que mostra a existência de uma meta 

específica, que trata sobre essa comunicação, a meta 12.6, que fomenta os governos de todos 

os lugares a “incentivar as empresas, especialmente de grande porte e transnacionais, a 

adotarem práticas sustentáveis e a integrarem informações de sustentabilidade no seu ciclo de 

relato”.  

A GRI (2015) acrescenta que as empresas podem não apenas usar relatórios formais, 

mas, que existem provas da utilização de canais de comunicação mais amigáveis e informais 

para indicar a estratégia de sustentabilidade, assim, qualquer empresa, sem importar seu 

tamanho, será beneficiada por relatar e comunicar publicamente sua contribuição com os ODS. 

 Interfaces entre Modelos de Excelência Organizacional e Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Semelhante à seção anterior, há poucas pesquisas que falem sobre estes conceitos juntos, 

por tanto também serão mostrados aqueles trabalhos que mencionam de forma mais sutil essa 

relação. EFQM (2019b) mostra que, a Fundação Europeia de Gestão da Qualidade reconhece o 

papel que as empresas podem desempenhar no apoio aos ODS, os quais, por sua vez, ajudam a 

estruturar as edições do modelo. 

Eustachio (2017) indica que é conveniente entender que os ODS trabalham sob duas 

questões, as demandas competitivas e os trade-offs, logo, é importante que exista um processo 

e uma estratégia de governança integrada e social. GRI (2015) é a fonte que mais apresenta 

evidências da ligação entre MEO e ODS. Primeiro, fala que os ODS podem ajudar na conexão 

de estratégias de negócios com prioridades globais, e as empresas podem utilizar os ODS como 
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uma referência global para moldar, conduzir, comunicar e relatar suas estratégias, objetivos e 

atividades, passando a acessar a uma escala de benefícios globais.  

Em segundo lugar, os ODS refletem as expectativas de outras partes interessadas e o 

direcionamento de políticas públicas futuras, ao âmbito internacional, nacional, e regional, 

assim, as empresas que alinham as suas prioridades com os ODS podem fortalecer seu 

compromisso com clientes, funcionários e outros stakeholders. 

Terceiro, os ODS são projetados para reunir uma ampla escala de organizações e moldar 

as prioridades e aspirações para os esforços de DS em torno duma estrutura e liderança comum. 

Os ODS reconhecem o papel que têm as organizações para o alcance das metas. Ementes, GRI 

(2015), faz um chamado, apontando que, nem todos os 17 ODS serão igualmente relevantes 

para uma empresa e a extensão na qual a empresa poderá contribuir com cada um deles, os 

riscos e oportunidades que representam individualmente, dependerão de muitas variáveis. 

Nessa conjuntura, GRI (2015) enumera algumas medidas para poder integrar os ODS 

nas organizações, entendendo que o alinhamento dos ODS ajudará a estabelecer metas mais 

significativas e se comunicar de forma mais eficiente a respeito do compromisso e DS das 

empresas. Tais medidas, são: 

• Ancoragem de metas de sustentabilidade nos negócios; 

• Incorporação da sustentabilidade em todas as funções da empresa;  

• Engajamento com parcerias. 

Gupta e Vegelin (2016) detalham que, alguns ODS podem contribuir ou se relacionar 

com atividades das empresas. Na lista apresentada a seguir, são mostrados os ODS com uma 

relação direta com atividades gerais das empresas: 

• Os objetivos 1 e 17 buscam uma melhor mobilização de recursos financeiros domésticos; 

• Os objetivos 9 e 17 promovem a cooperação em ciência, tecnologia, inovação e TIC; 

• Os objetivos 4 e 8 promovem a capacitação de professores, bolsas de estudo para o ensino 

superior em outros países e uma estratégia global para o emprego jovem;  

• Sobre inclusão ecológica, os objetivos 7, 11, 14 e 17 enfatizam o aumento de recursos 

financeiros e a cooperação em tecnologias ambientalmente saudáveis entre os estados e 

recomendam negociações multilaterais dentro do apelo da ONU. 
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Para concluir, Pedersen (2018) divulga o esforço da empresa Novozymes, acreditando 

que, em face dos muitos interessados que apoiam a Agenda 2030 e os ODS, e o desejo geral de 

ver soluções dos ODS no mercado em velocidade e escalas maiores, será possível formar 

parcerias com partes interessadas, não comerciais com capacidade de ajudar a acelerar a 

implantação de soluções de negócios para os ODS. 

 Síntese da seção 

Está síntese estará focada em mostrar os apartados da seção que por interpretação do 

autor desta dissertação, têm relação com os conceitos organizacionais mencionados nos 

Quadros 3 e 15 dos Capítulos 2 e 3. 

Começando pelo que Eustachio (2017) indica, em que é conveniente entender que os 

ODS trabalham sob duas questões, as demandas competitivas e os trade-offs, portanto, é 

importante que exista um processo e uma estratégia de governança integrada e social. 

GRI (2015) apresenta que os ODS podem ajudar na conexão entre estratégias de 

negócios com prioridades globais, consequentemente, as organizações podem usar os ODS 

como uma referência global para moldar, conduzir, comunicar e relatar suas estratégias, 

objetivos e atividades, passando a acessar a uma escala de benefícios mundiais. 

A GRI (2015) também indica que os ODS refletem as expectativas de outras partes 

interessadas, assim, as empresas que alinham as suas prioridades com os ODS podem fortalecer 

seu compromisso com clientes, funcionários e outros stakeholders. Acrescentam que os ODS 

são projetados para agrupar uma ampla escala de organizações e guiar as prioridades e 

aspirações de cada uma para um esforço em conjunto de DS entorno de uma liderança comum. 

 GRI (2015) realça algumas medidas para integrar os ODS nas organizações, mostrando 

que o alinhamento dos ODS ajudará a estabelecer metas mais significativas e se comunicar de 

forma mais eficiente a respeito do compromisso e DS das empresas. Tais medidas, são: 

• Ancoragem de metas de sustentabilidade nos negócios; 

• Incorporação da sustentabilidade em todas as funções da empresa;  

• Engajamento com parcerias. 

Outrossim, Gupta e Vegelin (2016) apresentaram a relação de benefícios e contribuições 

dos ODS, se integrados dentro das organizações, sendo que, não todos os ODS podem 

apresentar benefícios claros. 
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• Os objetivos 1 e 17 buscam melhor mobilização de recursos financeiros domésticos; 

• Os objetivos 9 e 17 promovem a cooperação em ciência, tecnologia, inovação e TIC; 

• Os objetivos 4 e 8 promovem a capacitação de professores, bolsas de estudo para o ensino 

superior em outros países e uma estratégia global para o emprego jovem;  

• Sobre inclusão ecológica, os objetivos 7, 11, 14 e 17 enfatizam o aumento de recursos 

financeiros e a cooperação em tecnologias ambientalmente saudáveis entre os estados e 

recomendam negociações multilaterais dentro do apelo da ONU 

 Considerações do Capítulo. Relação entre os 3 Conceitos Chave 

Existe uma relação entre os 3 conceitos-chave utilizados para esta pesquisa: a Gestão do 

Conhecimento, os Modelos de Excelência Organizacional, e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. As considerações deste capítulo mostraram quadros que relacionam e sintetizam 

as discussões deste capítulo. 

Quadro 24. Conceitos organizacionais encontrados na seção 5.1.1 
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Conceitos organizacionais           TOTAL 

Alinhamento com os objetivos de negócio     X   X 2 

Ambiente externo X   X     2 

Ambiente interno X   X     2 

Aprendizagem, inovação e criatividade   X   X   2 

Autonomia e individualidade       X   1 

Benefícios e recompensas       X   1 

Colaboração e compartilhamento     X     1 

Comunicação         X 1 

Conhecimento explícito e tácito X     X   2 

Cultura   X X     2 

Processos         X 1 

Plano de melhorias   X X     2 

Suporte da alta administração     X     1 

Tecnologia e sistemas   X       1 

Treinamento e desenvolvimento   X X     2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 25. Relação dos conceitos organizacionais com critérios dos MEO encontrados na seção 5.2.1 

Autor 
Conceitos organizacionais encontrados na 

literatura 
Critérios em comum dos MEO 

EFQM (2019, 

p.5) 

• Mapeamento do conhecimento 

• Ambiente externo 

• Estratégia 

• Sistema para motivar a participação 

• Plano de melhorias 

• Medição de desempenho 

• Processos 

• Suporte da alta administração 

Processos ou Operações 

Estratégia 

Sustentabilidade 

Resultados 

Partes Interessadas 

GRI (2015) 

• Cultura 

• Suporte da alta administração 

• Processos 

• Alinhamento com os objetivos de negócio 

• Colaboração e compartilhamento 

• Medição de desempenho 

• Avaliação e medição da GC 

• Benefícios e recompensas 

• Autonomia e individualidade 

• Responsável e equipe de GC 

• Estratégia 

Partes Interessadas 

Processos ou Operações 

Liderança 

Estratégia 

Sustentabilidade 

Aprendizagem 

Zollinger (2004) 

• Avaliação e medição da GC 

• Ambiente interno 

• Aprendizagem, inovação e criatividade 

• Estratégia 

• Cultura 

• Processos 

Aprendizagem 

Estratégia 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 26. Conceitos organizacionais encontrados na seção 5.2.1 

Autor 
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Conceitos organizacionais    TOTAL 

Alinhamento com os objetivos de negócio  X  1 

Ambiente externo X   1 

Ambiente interno   X 1 

Aprendizagem, inovação e criatividade   X 1 

Autonomia e individualidade  X  1 

Avaliação e medição da GC 
 X X 2 

Benefícios e recompensas  X  1 

Colaboração e compartilhamento  X  1 

Cultura  X X 2 

Estratégia X X X 3 

Processos X X X 3 

Mapeamento do conhecimento X   1 

Medição de desempenho X X  2 



184 

 

 

Quadro 26. Conceitos organizacionais encontrados na seção 5.2.1 (conclusão) 

Plano de melhorias X   1 

Responsável e equipe de GC  X  1 

Sistema para motivar a participação X   1 

Suporte da alta administração X X  2 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 27. Relação dos conceitos organizacionais com critérios dos MEO encontrados na seção 5.3.1 

Autor 
Conceitos organizacionais encontrados 

na literatura 
Critérios em comum dos MEO 

Bhatt (2009) 
• Cultura 

• Ambiente externo 

Partes Interessadas 

Sustentabilidade 

Eustachio (2017) 

• Colaboração e compartilhamento 

• Comunicação 

• Conhecimento explícito e tácito 

Sustentabilidade 

Resultados 

Gloet e Samson (2017) 

• Processos 

• Plano de melhorias 

• Aprendizagem, inovação e 

criatividade 

• Colaboração e compartilhamento 

Processos ou Operações 

Aprendizagem 

Govindan et al. (2013) 

• Avaliação e medição da GC 

• Estratégia 

• Processos 

• Plano de melhorias 

• Comunicação 

• Suporte da alta administração 

• Tecnologia e sistemas 

Liderança 

Estratégia 

Processos ou Operações 

Sustentabilidade 

Resultados 

Laurett e Mendes (2019) 

• Suporte da alta administração 

• Estratégia 

• Alinhamento com os objetivos de 

negócio 

• Ambiente externo 

• Treinamento e desenvolvimento 

• Aprendizagem, inovação e 

criatividade 

• Processos 

Liderança 

Estratégia 

Partes Interessadas 

Processos ou Operações 

Aprendizagem 

Resultados 

Leon (2014) 

• Aprendizagem, inovação e 

criatividade 

• Avaliação e medição da GC 

• Ambiente externo 

• Conhecimento explícito e tácito 

• Alinhamento com os objetivos de 

negócio 

• Cultura 

• Mapeamento do conhecimento 

• Colaboração e compartilhamento 

• Comunicação 

• Sistema para motivar a 

participação 

• Autonomia e individualidade 

• Benefícios e recompensas 

• Investir em conhecimento 

• Responsável e equipe de GC 

Partes Interessadas 

Estratégia 

Processos ou Operações 

Aprendizagem 

Sustentabilidade 

Resultados 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 28. Conceitos organizacionais encontrados na seção 5.3.1 
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Conceitos organizacionais             TOTAL 

Alinhamento com os objetivos de negócio         X X 2 

Ambiente externo X       X X 3 

Aprendizagem, inovação e criatividade     X   X X 3 

Autonomia e individualidade           X 1 

Avaliação e medição da GC       X   X 2 

Benefícios e recompensas           X 1 

Colaboração e compartilhamento   X X     X 3 

Comunicação   X   X   X 3 

Conhecimento explícito e tácito   X       X 2 

Cultura X         X 2 

Estratégia       X X   2 

Processos     X X X   3 

Investir em conhecimento           X 1 

Mapeamento do conhecimento           X 1 

Plano de melhorias     X X     2 

Responsável e equipe de GC           X 1 

Sistema para motivar a participação           X 1 

Suporte da alta administração       X X   2 

Tecnologia e sistemas       X     1 

Treinamento e desenvolvimento         X   1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 29. Relação dos conceitos organizacionais com critérios dos MEO encontrados na seção 5.4.1 

Critérios em comum dos MEO 
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Conceitos organizacionais encontrados na literatura        TOTAL 

Alinhamento com os objetivos de negócio X X X X  X  5 

Ambiente externo X X X X X X X 7 

Ambiente interno   X     1 

Aprendizagem, inovação e criatividade X X X X  X  5 

Autonomia e individualidade X  X   X  3 

Avaliação e medição da GC X X  X  X X 5 

Benefícios e recompensas   X    X 2 
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Quadro 29. Relação dos conceitos organizacionais com critérios dos MEO encontrados na seção 5.4.1 

(conclusão) 

Colaboração e compartilhamento X X X X X X X 7 

Compromisso X    X  X 3 

Comunicação X  X  X   3 

Conhecimento explícito e tácito  X  X   X 3 

Cultura X X X X  X X 6 

Estratégia X X  X X X  5 

Processos   X X    2 

Infraestrutura   X X  X  3 

Investir em conhecimento     X   1 

Mapeamento do conhecimento  X  X  X X 4 

Medição de desempenho    X   X 2 

Plano de melhorias X X X X X X X 7 

Recursos financeiros     X  X 2 

Responsável e equipe de GC    X   X 2 

Sistema para motivar a participação  X X     2 

Suporte da alta administração X  X     2 

Tecnologia e sistemas  X  X  X  3 

Treinamento e desenvolvimento X  X X  X  4 

TOTAL X CRITERIO 13 12 15 16 8 13 12  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 30. Conceitos organizacionais encontrados na seção 5.5.1 
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Conceitos organizacionais encontrados na literatura         TOTAL 

Ambiente externo X     X 2 

Avaliação e medição da GC     X   1 

Colaboração e compartilhamento X       1 

Comunicação       X 1 

Conhecimento explícito e tácito   X     1 

Estratégia       X 1 

Processos   X     1 

Investir em conhecimento     X   1 

Mapeamento do conhecimento     X   1 

Medição de desempenho   X     1 

Plano de melhorias     X   1 

Tecnologia e sistemas   X     1 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 31. Conceitos organizacionais encontrados na seção 5.6.1 

Autor 
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Conceitos organizacionais encontrados na literatura       TOTAL 

Alinhamento com os objetivos de negócio   X   1 

Ambiente externo   X   1 

Aprendizagem, inovação e criatividade     X 1 

Compromisso   X   1 

Comunicação   X   1 

Estratégia X X   2 

Processos X     1 

Recursos financeiros     X 1 

Suporte da alta administração   X   1 

Tecnologia e sistemas     X 1 

Treinamento e desenvolvimento     X 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A conclusão dos quadros 24, 26, 28, 30 e 31 será dado no Quadro 32, que totaliza o 

número de indicações feitas pelos autores nas diferentes seções deste capítulo, ressaltando que, 

alguns autores aparecem em mais de um quadro, mas, foi contabilizado apenas uma vez, algum 

conceito que fosse mencionado pelos autores, mesmo que em diferentes quadros. 

Conceitos organizacionais ligados à GC e MEO, como Ambiente interno, Autonomia e 

individualidade, Benefícios e recompensas, Compromisso, Infraestrutura, Investir em 

conhecimento, Mapeamento do conhecimento, Medição do desempenho, Recursos financeiros, 

Responsável e equipe de GC e, Sistemas para motivar a participação, apresentam 3 ou menos 

citações na literatura usada neste trabalho, pelo que se entende, não são conceitos muito 

importantes ou relevantes para ligar a GC, os MEO e o DS e ODS. 
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Quadro 32. Somatória dos conceitos organizacionais citados nos quadros 24, 26, 28 ,30 e 31 
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Conceito 

organizacional 

mencionado e ligado à 

GC 

                               TOTAL 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 
                X     X X   X   4 

Ambiente externo X X     X X     X     X X       7 

Ambiente interno           X             X     X 3 

Aprendizagem, 

inovação e criatividade 
            X     X X X X X   X 7 

Autonomia e 

individualidade 
                X       X X     3 

Avaliação e medição da 

GC 
      X       X X       X     X 5 

Benefícios e 

recompensas 
                X       X X     3 

Colaboração e 

compartilhamento 
X         X X   X       X       5 

Compromisso                 X               1 

Comunicação           X   X X       X   X   5 

Conhecimento explícito 

e tácito 
    X     X             X X     4 

Cultura   X             X   X   X     X 5 

Estratégia         X X   X X     X       X 6 

Processos     X   X X X X X     X     X X 9 

Infraestrutura                                 0 

Investir em 

conhecimento 
      X                 X       2 

Mapeamento do 

conhecimento 
      X X               X       3 

Medição de 

desempenho 
    X   X       X               3 

Plano de melhorias       X X   X X     X   X       6 

Recursos financeiros                   X             1 

Responsável e equipe 

de GC 
                X       X       2 

Sistema para motivar a 

participação 
        X               X       2 

Suporte da alta 

administração 
        X     X X     X X       5 

Tecnologia e sistemas     X         X   X X           4 

Treinamento e 

desenvolvimento 
                  X X X X       4 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Fazendo uma avaliação mais minuciosa, pode ser utilizado o total de indicações dos 

conceitos organizacionais do Quadro 32 e somar com o total de indicações de conceitos 

organizacionais ligados aos critérios em comum do Quadro 29. Resultando na totalização 

apresentada no Quadro 33.  

Quadro 33. Totalização dos conceitos organizacionais do Capítulo 5 

Conceito organizacional mencionado 

e ligado à GC 

TOTAL QUADRO 

36 

TOTAL QUADRO 

33 

TOTAL QUADRO 

36 + QUADRO 33 

Alinhamento com os objetivos de 

negócio 
4 5 9 

Ambiente externo 7 7 14 

Ambiente interno 3 1 4 

Aprendizagem, inovação e criatividade 7 5 12 

Autonomia e individualidade 3 3 6 

Avaliação e medição da GC 5 5 10 

Benefícios e recompensas 3 2 5 

Colaboração e compartilhamento 5 7 12 

Compromisso 1 3 4 

Comunicação 5 3 8 

Conhecimento explícito e tácito 4 3 7 

Cultura 5 6 11 

Estratégia 6 5 11 

Processos 9 2 11 

Infraestrutura 0 3 3 

Investir em conhecimento 2 1 3 

Mapeamento do conhecimento 3 4 7 

Medição de desempenho 3 2 5 

Plano de melhorias 6 7 13 

Recursos financeiros 1 2 3 

Responsável e equipe de GC 2 2 4 

Sistema para motivar a participação 2 2 4 

Suporte da alta administração 5 2 7 

Tecnologia e sistemas 4 3 7 

Treinamento e desenvolvimento 4 4 8 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Feito uma média de total indicações dos conceitos organizacionais do Quadro 33, tem 

se que a média é de 7,52 indicações, indicando que, conceitos com 8 ou mais citações são as 

mais importantes, todavia, para dar uma margem aceitável e sinalizar mais conceitos 

considerados relevantes, são tomadas as indicações de conceitos iguais ou maiores a 6. 

Desta maneira, se observa que conceitos organizacionais como Ambiente interno, 

Benefícios e recompensas, Compromisso, Infraestrutura, Investir em conhecimento, Medição 

do desempenho, Recursos financeiros, Responsável e equipe de GC, e Sistemas para motivar a 

participação, são conceitos organizacionais que, definitivamente, não são relevantes para ligar 

a GC, os MEO e os ODS. 
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Por seu turno, conceitos organizacionais como Ambiente externo, Aprendizagem, 

inovação e criatividade, Avaliação e medição da GC, Colaboração e compartilhamento, 

Cultura, Estratégia, Processos e, Plano de melhorias tiveram 10 ou mais indicações, o que pode 

expressar que são conceitos organizacionais medulares para relacionar os três grandes temas 

trabalhados no transcurso desta dissertação. 

O Quadro 34 mostra quais são os conceitos organizacionais mais relevantes, após fazer 

o analise e filtro do Quadro 33. 

Quadro 34. Conceitos organizacionais relevantes 

Conceitos organizacionais 

relevantes 

Número de 

indicações 

Conceitos organizacionais 

relevantes 

Número de 

indicações 

Alinhamento com os objetivos de 

negócio 
9 Cultura 11 

Ambiente externo 14 Estratégia 11 

Aprendizagem, inovação e 

criatividade 
12 Processos 11 

Autonomia e individualidade 6 Mapeamento do conhecimento 7 

Avaliação e medição da GC 10 Plano de melhorias 13 

Colaboração e compartilhamento 12 Suporte da alta administração 7 

Comunicação 8 Tecnologia e sistemas 7 

Conhecimento explícito e tácito 7 Treinamento e desenvolvimento 8 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Se excluir no Quadro 29 os conceitos organizacionais que tiveram menos de 6 

indicações, como foi feito no Quadro 34, tem-se o Quadro 35 que apresenta apenas os conceitos 

mais relevantes mostrados ao longo do trabalho que representam uma ligação entre GC, MEO 

e ODS. Tais conceitos podem ser separados por critérios em comum dos MEO para criar uma 

primeira checklist de possíveis indicadores. 

Quadro 35. Conceitos organizacionais separados por critérios em comum dos MEO 

Critérios em comum dos MEO 
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Conceitos organizacionais 

              

Alinhamento com os objetivos de negócio X X X X   X   

Ambiente externo X X X X X X X 

Aprendizagem, inovação e criatividade X X X X   X   

Autonomia e individualidade X   X     X   

Avaliação e medição da GC X X   X   X X 

Colaboração e compartilhamento X X X X X X X 

Comunicação X   X   X     

Conhecimento explícito e tácito   X   X     X 
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Quadro 35. Conceitos organizacionais separados por critérios em comum dos MEO (conclusão) 

Cultura X X X X   X X 

Estratégia X X   X X X   

Processos     X X       

Mapeamento do conhecimento   X   X   X X 

Plano de melhorias X X X X X X X 

Suporte da alta administração X   X         

Tecnologia e sistemas   X   X   X   

Treinamento e desenvolvimento X   X X   X   

TOTAL X CRITERIO 12 11 11 13 5 12 7 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O critério de Liderança possui relação com 12 conceitos organizacionais, sendo estes: 

Alinhamento com os objetivos de negócios; Ambiente externo; Aprendizagem; inovação e 

criatividade; Autonomia e individualidade; Avaliação e medição da GC; Colaboração e 

compartilhamento; Comunicação; Cultura; Estratégia; Plano de melhorias; Suporte da alta 

administração e Treinamento e desenvolvimento. 

Por essa lógica, Estratégia tem 11 indicadores ligados ao Alinhamento com os objetivos 

de negócio, Ambiente externo, Aprendizagem, inovação e criatividade, Avaliação e medição 

da GC; Colaboração e compartilhamento; Conhecimento explícito e tácito; Cultura; Estratégia, 

Mapeamento do conhecimento; Plano de melhorias; Tecnologia e sistemas. 

Semelhantemente, o critério de Partes Interessadas obtém ligação com 11 conceitos, que 

são: Alinhamento com os objetivos de negócio; Ambiente externo; Aprendizagem; inovação e 

criatividade; Autonomia e individualidade; Colaboração e compartilhamento; Comunicação; 

Cultura; Processos; Plano de melhorias; Suporte da alta administração; Treinamento e 

desenvolvimento. 

Já o critério de Processos ou Operações é o que teria maior número de associações, com 

conceitos organizacionais, sendo estes: Alinhamento com os objetivos de negócio; Ambiente 

externo; Aprendizagem; inovação e criatividade; Avaliação e medição da GC; Colaboração e 

compartilhamento; Conhecimento explícito e tácito; Cultura; Estratégia; Processos; 

Mapeamento do conhecimento; Plano de melhorias; Tecnologia e sistemas; Treinamento e 

desenvolvimento. 

Contrariamente, o critério de Sustentabilidade é o que dispõe de menor número de 

indicadores, se relacionando com o Ambiente externo, Colaboração e compartilhamento, 

Comunicação, Estratégia, Plano de melhorias. O critério de Aprendizagem tem 12 indicadores, 
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como aparece no Quadro 35, são: Alinhamento com os objetivos de negócio; Ambiente externo; 

Aprendizagem; inovação e criatividade; Autonomia e individualidade; Avaliação e medição da 

GC, Colaboração e compartilhamento; Cultura; Estratégia; Mapeamento do conhecimento; 

Plano de melhorias; Tecnologia e sistemas; Treinamento e desenvolvimento. 

 O critério de Resultados estaria associado a 7 conceitos organizacionais, como o 

Ambiente externo; Avaliação e medição da GC; Colaboração e compartilhamento; 

Conhecimento explícito e tácito; Cultura; Mapeamento do conhecimento e Plano de melhorias. 
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 Modelo de Excelência de Gestão do Conhecimento 

Este capítulo, como apresentado na Figura 3, é o início da Fase III da Pesquisa de 

Campo, tendo por objetivo alinhavar todo o conteúdo visto até o momento. Aqui, será explicado 

o Modelo de Excelência Organizacional (MEO), criado pelo autor desta dissertação, ou seja, o 

Knowledge Management Excellence Model (KMEM), as dimensões ou critérios que compõem 

o modelo, a sua versão mais recente, que contempla melhores aspectos dentro da organização, 

como funciona, os valores centrais e fundamentos. Além de explicar e relacionar o conceito de 

Método, Instrumento e Técnica, para chegar até um Objetivo de “Hilbert-Schule für 

Argumentation” e definir cada um deles dentro do trabalho.  

Para começar, Hilbert-Schule (2015) define o que é um método, um instrumento e uma 

técnica, mostrando a diferença e como estão relacionados (IMAGEM 4). 

• Método: é o caminho para uma meta, o método descreve o caminho e explica porque ele 

leva à meta. Ele também nomeia os instrumentos para atingir a meta; 

• Instrumento: são ferramentas como planos, conceitos e procedimentos usados em um 

método; 

• Técnica: é a forma como os instrumentos são usados e manuseados. 

Imagem 4. Método, instrumento e técnica 

 
Fonte: Adaptado de Hilbert-Schule (2015) 

O sentido de trazer as definições de Hilbert-Schule (2015) para Método, Instrumento e 

Técnica, se destina a ajudar a esclarecer melhor cada um dos componentes que integram o 

KMEM, pois, não se trata apenas da apresentação gráfica do modelo, mas, também da tabela 

de pontuações e o questionário de perguntas. 
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 Definição 

Como visto no Capítulo 3, os MEO são uma ferramenta de avaliação da excelência do 

desempenho, utilizados como um método para poder atingir o reconhecimento e obtenção de 

prêmios de qualidade oferecidos local, nacional ou regionalmente e, assim, demostrar uma 

excelência organizacional e alcançar um padrão de qualidade superior. 

Para este caso, o KMEM é um pouco diferente, pois, a pesar de se tratar de um MEO, 

este não procura apenas um padrão de qualidade superior e uma excelência organizacional, mas 

sim, um padrão de sustentabilidade superior e uma excelência organizacional no atingimento 

dos ODS da ONU. Como Barrantes-Briceño e Santos (2019) manifestam, a criação do KMEM 

vem da ideia de criar um modelo que possa ser usado como indicador, medida e ferramenta 

para divulgar os ODS a todos os stakeholders, em decorrência, os governos e organizações 

podem moldar facilmente uma transformação em direção à sustentabilidade usando este 

modelo. 

Até este ponto, citando o entendimento de Hilbert-Schule (2015) na Imagem 4, se 

sinaliza que o KMEM é o instrumento. Além disso, a estrutura do KMEM ajuda a responder 

três perguntas: 

• Sua organização está atingindo algum ODS? 

• Como está atingindo-o? 

• O que e como sua organização pode melhorar para atingir mais e melhor os ODS? 

Mas, por que criar um novo modelo? A motivação de criar um novo modelo foi 

estimulada por causa de três declarações da ONU. A declaração número 42, na qual a ONU 

apoia a implementação de estratégias e programas de ação relevantes. A declaração número 59, 

reconhecendo que existem diferentes abordagens, visões, modelos e ferramentas disponíveis 

em cada país, para alcançar o desenvolvimento sustentável. E, a declaração número 78, em que 

encorajam a todos os Estados-membros a desenvolver, assim que possível, respostas nacionais 

ambiciosas para a aplicação global da Agenda 2030. 

Por causa dessas três declarações é que o KMEM surgiu, querendo ajudar as empresas 

e, consequentemente, o país para atingir os ODS e a Agenda 2030: 

“42. Apoiamos a implementação de estratégias e programas de ação relevantes, 

incluindo a Declaração e Programa de Ação de Istambul, a Trajetória das Modalidades 

Aceleradas de Ação dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SAMOA, 

na sigla em inglês), o Programa de Ação de Viena para os Países em Desenvolvimento 

sem Litoral para a Década 2014-2024[...] 59. Reconhecemos que existem diferentes 
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abordagens, visões, modelos e ferramentas disponíveis para cada país, de acordo com 

suas circunstâncias e prioridades nacionais, para alcançar o desenvolvimento 

sustentável; e reafirmamos que o planeta Terra e seus ecossistemas são a nossa casa 

comum e que 'Mãe Terra' é uma expressão comum em vários países e regiões. 78. Nós 

encorajamos todos os Estados-membros a desenvolver, logo que possível, respostas 

nacionais ambiciosas para a aplicação global da presente Agenda. Estas podem apoiar 

a transição para os ODS e construir sobre os instrumentos de planejamento existentes, 

tais como as estratégias de desenvolvimento nacional e de desenvolvimento 

sustentável, conforme o caso. ” (UNITED NATIONS, 2015). 

Porém, está não é a única motivação. Pedersen (2018) relata que, muitas empresas estão 

começando a compartilhar visões de sustentabilidade e adotaram os ODS de várias maneiras, 

contudo, para atingir os ODS, é necessário que a maioria das empresas comecem a pensar e 

fazer coisas de maneira diferente. Assim, para suprir essa necessidade de fazer as coisas 

diferentes, Escrivão (2010) defende a pertinência de criar novos esforços no sentido de 

estimular não somente a geração, mais também, a difusão de novos conhecimentos e de 

trabalhar com as pessoas que fazem parte da organização. Finalmente, Barrantes-Briceño e 

Santos (2019) observam que, os ODS avançaram desde a divisão original dos aspectos da 

sustentabilidade, argumentam que, os desafios encontrados no caminho são consequência do 

decorrer dos anos e das diversas lacunas que a ONU deve resolver.  

Estas três citações, em acréscimo com às declarações 42, 59 e 78 da ONU apresentadas 

anteriormente, são a razão pela qual o KMEM se fundamenta. Pois, assim como as empresas 

começaram a ter e compartilhar visões de sustentabilidade e adotar os ODS de diversas formas, 

surgiu a necessidade de fazer coisas diferentes, mas, fazer coisas diferentes requer de 

conhecimentos novos, de trabalhar, gerar e difundir esses conhecimentos entre todas as pessoas 

da organização, e poder fechar as lacunas e enfrentar os desafios que surgiram através dos anos 

com os ODS e a Agenda 2030, o KMEM procura e visa cumprir com tudo isso. 

A primeira parte do nome por estendido do KMEM, é Knowledge Management, ou em 

português, Gestão do Conhecimento (GC), e a importância de ter e manter esse conceito dentro 

do modelo, é ratificada pela afirmação de Bhatt (2000), na qual diz que a GC deve ser articulada 

em um determinado contexto, ou seja, a GC é única para cada organização, setor ou sistema, 

tal como uma impressão digital, o que significa que uma solução de um problema não pode ser 

necessariamente apropriada para outro, mesmo que em situações semelhantes. Em outras 

palavras, um modelo ou ferramenta de GC pode ser aplicado em vários contextos, mas terá 

resultados diferentes, por isso, é necessário se preocupar com quais resultados podem ser 

alcançados. 
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Ou seja, a GC aplicada individualmente é muito complexa, como explicado no capítulo 

2 deste trabalho, pois, não trará os mesmos resultados para duas empresas. Assim, faz-se 

necessário guiar a GC dentro de um marco para que possa ser moldado sem deixar de lado o 

aporte e relevância que gera dentro da organização.  

Aqui, entra a segunda parte do nome por extenso do KMEM, ou seja, Management 

Excellence Model, ou Modelo de Excelência Organizacional (MEO), pois, como dito no 

capítulo 3, os modelos chegaram como ferramenta para as organizações ganharem o 

reconhecimento de prêmios nacionais pelo esforço aplicado no desempenho da qualidade, além 

de promover uma maior conscientização das organizações em relação à melhoria da qualidade 

como um fator de sucesso.  

Os modelos, assim como seus respectivos prêmios de qualidade, podem ser usados para 

motivar a organização e seus funcionários para atingir metas estabelecidas. Se traduzir e adaptar 

esse pensamento em favor da sustentabilidade e dos ODS, tem-se que, os MEO podem ser uma 

ferramenta para as organizações ganharem reconhecimento pelo esforço aplicado para o 

Desenvolvimento Sustentável, bem como promover uma maior conscientização das 

organizações em relação ao cumprimento dos ODS e da Agenda 2030, pois, se houver metas 

de sustentabilidade estabelecidas, os MEO podem aumentar a probabilidade de cumprir com 

maior sucesso essas metas. 

Como resultado, o nome de Knowledge Management Excellence Model nasce (Figura 

15), pois, é a criação de um Modelo de Excelência Organizacional que possa preencher todas 

as lacunas e problemas que os ODS possuem dentro das organizações, com base em uma 

abordagem de Gestão do Conhecimento, indicando os ODS atingidos, como e desde que setor 

estão sendo atingidos, recomendando quais outros ODS podem ser atingidos, ajudando na 

melhoria de processos em benefício do Desenvolvimento Sustentável. 

Figura 15. Construção do nome do modelo KMEM 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 



197 

 

 

O principal objetivo do KMEM é indicar os ODS atingidos dentro da organização, como 

e desde que setor estão sendo atingidos, e recomendando potenciais ODS que a organização 

pode atingir. Isso, por meio de um questionário aplicado às organizações, como método 

principal, e fazendo uso de uma tabela de pontuação, como a técnica, é presentada uma 

estimativa do desempenho da organização em uma escala de 0 a 100. Facilitando a análise de 

dados e informação de forma isolada ou em conjunto, para que a organização entenda sua 

posição e respeito ao cumprimento da Agenda 2030. O método proposto será apresentado na 

seção 6.3 e a técnica utilizada será apresentada na subseção 6.2.5. 

  Concepção, composição e apresentação do Modelo 

 Apresentação visual 

O KMEM teve sua primeira aparição no trabalho de Barrantes-Briceño e Santos (2019), 

com um visual e conceitos muito ligados à Edição 20a do Diagrama do MEG®. Apresentando 

8 dimensões ou critérios, o KMEM mostra uma relação unilateral, na qual a maioria dos 

critérios estavam direcionados para os Resultados (IMAGEM 5). 

Imagem 5. Modelo de Excelência de Gestão do Conhecimento 

 
Fonte: Barrantes-Briceño e Santos (2019) 

A configuração do modelo inicia na dimensão de Liderança, que orienta e conduz a 

dimensão de Pessoas, entre ambas dimensões formulam as Estratégias e Planos da organização 

ou do sistema, assim, Liderança, Pessoas, e Estratégias e Planos trabalham em conjunto. 

Observa-se que, as dimensões de Processos e Recursos pairam sobre as três dimensões 
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anteriores, entendendo que são utilizados os recursos disponíveis e os processos aplicáveis para 

cumprir os objetivos propostos.  

Expandindo mais o modelo, encontra-se a dimensão de Informação e Conhecimento, 

que alimenta todas as dimensões, começando na Liderança e indo até os Resultados, capturando 

e difundindo todas as informações relevantes que norteiam a tomada de decisão e realizando 

uma revisão constante das estratégias empregadas. Os critérios do modelo formam um sistema 

dinâmico, que tem sua razão de ser, quando os resultados e soluções são apresentados, ou seja, 

a dimensão de Resultados são a resposta do modelo, o objetivo que se procura obter.  

Destarte, a dimensão da Sociedade é quem recebe todos esses benefícios e soluções ou 

sofre com as consequências da dimensão de Resultados, pois, qualquer resposta sempre 

impactara a comunidade, seja positiva ou negativamente. Dessa forma, a sociedade é quem 

fornece um feedback a partir dos Resultados até a Liderança. Quando o ciclo é concluído, parte 

novamente desde a Liderança, deixando um legado de melhoria contínua e aprendizado em 

busca da qualidade, do sucesso e da excelência (BARRANTES-BRICEÑO; SANTOS, 2019). 

No Quadro 36 são apresentados as informações e descrição de cada dimensão do KMEM 

na primeira versão apresentada por Barrantes-Briceño e Santos (2019). 

Quadro 36. Descrição dos critérios do KMEM 

Dimensão ou 

Critério 
Descrição 

Liderança 

Significa a orientação, o direcionamento e a capacidade de conduta sempre pautados nos 

valores e na ética. Está relacionado a aspectos como objetivos GC, Equipe e GC responsável 

/ líder e Comunicação. Em primeiro lugar, porque os objetivos de GC precisam ser orientados 

por uma pessoa, um líder que deve ter a iniciativa de iniciar, auditar ou promover atividades 

e objetivos, desta forma a equipe e o responsável / líder de GC são correlacionados, pois esta 

pessoa vai conduzir e liderar a equipe. Por exemplo, liderando uma organização, uma 

comunidade, um pequeno grupo de pessoas, etc., a comunicação com todos os membros de 

forma bidirecional é a principal ferramenta para gerar uma liderança real e ótima. 

Pessoas 

Está relacionado à comunidade e ao público interessado. Os aspectos que compõem as pessoas 

são o conhecimento explícito e tácito, a cultura e os benefícios. Respectivamente porquê das 

pessoas você pode tirar o conhecimento e aprender o que elas sabem, obtendo informações 

sobre seu ambiente, políticas, ideologias e cultura, a dimensão “Pessoas” criam e fazem parte 

da cultura. Enfim, são eles que recebem e dão benefícios a todo o modelo, outra visão das 

pessoas poderia ser como força de trabalho do modelo. 

Estratégias e 

Planos 

Estes são vistos como um plano de ações, programas e políticas. Sistemas para motivar a 

participação são um tema importante indexado aqui porque uma boa estratégia precisa 

estimular a assistência e a cooperação entre os participantes. É por isso que a “Estratégia” está 

aqui, embora seja bom deixar claro que uma estratégia precisa ser bem planejada e organizada 

de forma a cumprir todos os objetivos. “Alinhamento com os objetivos do negócio”, este 

aspecto significa a forma, direção e sincronização para atingir os objetivos, pelo que é 

necessário incluir na dimensão “Estratégias e Planos”. Cultura, aqui significa uma espécie de 

cultura organizacional ou uma cultura local formada pelos planos e projetos, ou seja, a 

consciência de realizar. O treinamento é, em outras palavras, os princípios a serem seguidos, 

as instruções e orientações feitas a partir de uma boa estratégia e planejamento de ações. Os 

planos de melhoria são entendidos como parte dos planos que desenvolvem e atualizam as 

ações para atingir os objetivos. 
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Quadro 36. Descrição dos critérios do KMEM (conclusão) 

Processos 

Isso significa o método, uma série de ações para alcançar um resultado. As etapas do processo 

de GC são simplesmente o aspecto que estabelece os passos a serem dados na gestão do 

conhecimento e em geral para supervisionar qualquer situação ou procedimento a partir das 

informações disponíveis. A comunicação está relacionada aos processos porque esta é a forma 

de fazer links e transmitir informações úteis para a composição de um processo ou para seguir 

as etapas com clareza. 

Recursos 

São conhecidos como fundos, suprimentos, ativos e ajuda da força de trabalho. Nesta 

dimensão, os recursos financeiros e o apoio da alta direção são os aspectos que se relacionam 

a ela, à primeira vista porque se trata de todos os recursos materiais, financeiros e de mão de 

obra necessários, por outro lado, porque o suporte da alta administração pode conter qualquer 

situação. Por exemplo, apoio governamental, uma grande empresa ou apoio a um cluster, 

apoio a países desenvolvidos. 

Informação e 

Conhecimento 

Significa a compreensão da pessoa, fatos sobre algo e dados. Basicamente aqui é onde todos 

os dados e informações são inseridos, o mapeamento, as etapas e a avaliação do conhecimento 

são aspectos relacionados a esta dimensão pelo fato de todos fazerem parte de um esquema 

de conhecimento. Tecnologia aqui significa a tecnologia utilizada para difundir o 

conhecimento a todas as partes interessadas e para capturar as informações que o cercam para 

fazer uma avaliação do conhecimento explícito e tácito, para que possa mostrar e divulgar os 

objetivos de GC que foram desenvolvidos 

Sociedade 

Compreende a civilização, a humanidade e o meio ambiente. Esta dimensão é composta pelo 

ambiente externo e pelos benefícios, o primeiro aspecto é causado pela relação da sociedade 

como o ator principal e o grande stakeholder que recebe os resultados de todo o modelo, neste 

sentido a sociedade recebe e obtém os benefícios. 

Resultados 

Definido como a conclusão, objetivo, evento de consequência e efeito de algo. Os resultados 

são considerados tanto uma dimensão para atingir uma meta quanto um aspecto a levar em 

conta para as consequências boas ou ruins que podem ocorrer se uma decisão for tomada. 

Fonte: Baseado em Barrantes-Briceño e Santos (2019) 

O novo KMEM, batizado como KMEM21 é uma atualização, reformulação e melhoria 

em aspectos importantes, como os critérios, apresentação visual e abordagem de aplicação, pois, 

agora, abraça melhor a ideia de um atingimento dos ODS e um Desenvolvimento Sustentável 

mais efetivo, por meio da Gestão do Conhecimento. O novo KMEM baseia-se em três MEO, 

como foi apresentado no Capítulo 3: 

• Modelo de Excelência em Gestão da FNQ do Brasil; 

• Baldrige Excellence Framework dos Estados Unidos;   

• Modelo EFQM da Europa. 

Nas seguintes subseções será apresentado o KMEM21, a abordagem, valores centrais, 

critérios e as informações detalhadas para a aplicação e uso do modelo. Dentro da reformulação 

do KMEM21 houve uma mudança na apresentação, nas cores e na geometria do modelo.  

A primeira versão, não mantinha uma harmonia e direcionamento de cores e não possuía 

uma forma geométrica de fácil visualização e leitura, como acontece com outros MEO. O 

KMEM21 focou-se em ter uma geometria fácil de lembrar, umas cores que representassem um 

sentimento relacionado a cada dimensão e um significado em cada aspecto. 
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Sendo assim, foi utilizado o hexágono como figura geométrica principal do modelo, 

como se observa na Imagem 6. O hexágono, dentro do design gráfico representa entre outras 

coisas inteligência, perfeição, sinergia, unidade, trabalho e sabedoria, conceitos muito ligados 

ao modelo e o propósito que o KMEM21 procura atingir. Tendo 6 vértices, o hexágono do 

KMEM21 também se relaciona com 6 cores, cada cor representa uma dimensão ou conjunto de 

dimensões dentro da paleta de cores do modelo, foi idealizado dessa forma para dar um 

significado à relação vértice-dimensão, e mostrar como a forma geométrica impacta a própria 

formulação do modelo. 

Imagem 6. Novo Modelo de Excelência de Gestão do Conhecimento- KMEM21 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Dentro da psicologia de cores, optou-se por usar 4 tons de cores, vermelho, amarelo, 

azul e cinza. Foram usados 3 valores de azul, azul escuro, azul verdoso e um azul claro, 

indicando uma ligação entre as dimensões que possuem esse tom de cor. A cor que mais destaca 

dentro do modelo é o vermelho, por ser a cor mais quente, o intuito é realçar uma alta 
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visibilidade, uma urgência por entender que essa cor é a que mais deve aparecer. A seguinte cor 

é o amarelo, seguindo a lógica das cores, é a segunda cor mais quente, o proposito desta cor é 

mostrar uma reação otimista, duradoura, de apoio e atenção. O azul, como mencionado 

anteriormente, com seus três valores que representam uma relação, é uma cor que indica 

confiança, estabilidade, se relaciona com lealdade, integridade e inovação. Finalmente, o cinza 

que é a cor base do modelo, mostra autoridade, responsabilidade e, especialmente, equilíbrio. 

A relação entre as cores e as dimensões também tem um significado e foi pensado dentro 

da psicologia e significado de cada cor. A relação será explicada na subseção 6.2.4. E o 

significado de cada dimensão do KMEM21 será explicado a seguir.  

 Composição do KMEM21. Dimensões  

Na reestruturação do KMEM21 foram reformulados 5 dos 8 critérios originais de 

avalição, o propósito é ter maior abrangência, enquanto questões de Desenvolvimento 

Sustentável. Deste modo, os critérios evolucionaram, como é mostrado na sequência: 

• De Liderança para Cultura Organizacional e Liderança; 

• De Pessoas para Funcionários e Colaboradores; 

• Estratégias e Planos se mantém igual; 

• De Processos para Processos e Operações; 

• Recursos se mantém igual; 

• Informação e Conhecimento se mantém igual; 

• De Sociedade para Sociedade e Partes Interessadas; 

• De Resultados para Resultados de Alto Impacto. 

As definições e propósito de cada dimensão do KMEM21 são mostradas a seguir.  

Cultura Organizacional e Liderança:  

Se entende este critério como o conjunto de valores, ética, crenças, princípios, filosofia 

e ideias que definem a forma de uma organização e seu agir. A liderança permite que a 

organização tenha um direcionamento, orientação e controle estratégico adequados, na qual há 

uma conduta sempre pautada na cultura organizacional. Assim, os lideres fornecem o exemplo 

com os valores, direções e expectativas organizacionais, eles fazem as coisas acontecer, atuando 

como modelos e garantindo o contínuo desenvolvimento de uma cultura organizacional correta. 
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A liderança é crucial para que os modelos de gestão sejam um sucesso e haja um 

equilíbrio entre a estratégia, missão, visão, e valores da organização. A cultura organizacional 

permite que exista um guia de comportamentos e mentalidades para os funcionários e 

colaboradores. 

Funcionários e Colaboradores:  

Refere-se ao pessoal que compõe a organização, trabalhadores, funcionários, operários, 

e colaboradores diretos, outra visão deste critério, pode ser a de força de trabalho. Dos 

funcionários e colaboradores podem ser obtidos dois tipos de conhecimento, o explícito e o 

tácito, ambos, por meio das interações entre membros, promovendo a obtenção de informações 

sobre o ambiente, politicas, ideologias, tendências e cultura.  

Neste critério, a cultura organizacional se vê mais influenciada, pois, à valorização do 

pessoal cria uma cultura que permite a realização de metas mutuamente benéficas e os esforços 

por manter altos níveis de qualidade dependem do melhor uso dos talentos e habilidades de toda 

a força de trabalho. 

Um correto direcionamento para a criação e manutenção de espaços de trabalho, de 

equipes de alto performance, competências e desenvolvimento dos funcionários, assim como 

programas de recompensas e reconhecimento e formas de motivar o pessoal, gera 

comprometimento e leva a mudanças e vantagens competitivas, permitindo a adaptabilidade de 

diversos ambientes e pressões. 

Estratégias e Planos:  

Visto como uma série de ações, práticas, programas e políticas organizacionais. Enfatiza 

na integração da organização com o planejamento de estrutura e concepção de estratégias. As 

organizações devem implementar sua visão, missão e objetivos dentro do plano de negócios 

para entender que estão no caminho do sucesso. As estratégias e planos devem ser idealizados 

corretamente de forma que seja possível cumprir com todos os objetivos propostos e estimular 

a assistência e colaboração entre todos os participantes. 

As dimensões de cultura organizacional e liderança e de funcionários e colaboradores 

têm um papel importante na criação e execução das estratégias e planos, pois, é um processo de 

longo prazo que involucra a conscientização, comprometimento e participação de todos dentro 

de um ambiente que pode mudar por diversas situações. 
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Processos e Operações:  

Abarca o “como”, ou seja, o método e formas de fazer as coisas para alcançar um 

resultado. Os processos e operações relacionam-se com o estabelecimento de passos e as 

abordagens sistemáticas da organização para controlar e supervisionar qualquer situação ou 

procedimento, a partir das informações e conhecimentos disponíveis em toda a cadeia de 

geração de bens ou serviços. A estruturação de operações possibilita a tradução e execução das 

estratégias e planos organizacionais voltadas ao alcance de metas e objetivos. As organizações 

projetam, gerenciam e melhoram os processos e operações para gerar mais valor nos produtos 

e serviços para a sociedade e outras partes interessadas. 

Recursos:  

Trata-se de todo e qualquer meio ou instrumento físico ou material que possibilita a 

execução das estratégias e planos, aqui, entram os equipamentos, suprimentos, recursos 

financeiros, materiais, naturais, tecnológicos, imobiliários, inclusive, a mão de obra. Os 

recursos compreendem tudo o que pode ser contado, tangível e mesurado para a realização e 

execução dos objetivos da organização. 

Os recursos têm uma ligação com a dimensão de funcionários e colaboradores, mas, não 

por valorizar os conhecimentos e habilidades e sim por ter a capacidade de medir a quantidade 

de força de trabalho útil disponível. Igualmente, pode influenciar na cultura organizacional e 

nos processos e operações para ter um impacto sustentável. 

Informação e Conhecimento:  

Este critério está diretamente relacionado com a Gestão do Conhecimento, sendo a GC 

um pré-requisito para o alcance da vantagem competitiva em um ambiente tão dinâmico e 

cambiante que exige o monitoramento e adaptação constante por parte das organizações. A 

Informação e Conhecimento compreende o tratamento de todas as informações e mecanismos 

de desenvolvimento, promoção e manutenção dos ativos intangíveis como o conhecimento. 

Examina a adequação de dados e informações e garante a disponibilização oportuna e de alta 

qualidade para todos os membros da organização para apoiar a tomada de decisões nos 

processos e operações, e desenvolver corretas estratégias e planos focados na realidade do 

mercado. 

A compreensão das pessoas, fatos e dados internos e externos são parte importante desta 

dimensão, pois, aqui é onde todos os dados e informações são inseridos e ocorre um 
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mapeamento e avaliação do conhecimento obtido. Critérios como liderança e cultura 

organizacional, estratégias e planos, processos e operações e recursos depende grandemente do 

que ocorre aqui.  

Sociedade e Partes Interessadas:  

Involucra toda a civilização, comunidade, parceiros, fornecedores, partes interessadas e 

meio ambiente. Envolve o ambiente externo e o relaciona com o que acontece dentro da 

organização. É o grande stakeholder que recebe todos os resultados obtidos. A organização 

foca-se em entender os clientes, o mercado, as necessidades e os requisitos e buscar soluções 

para atender todo isso, assim como também cumprir com as expectativas e o desempenho que 

a sociedade quer. A essência da organização está em possuir conhecimento dos requisitos da 

comunidade, ser responsiva, manter altos níveis de satisfação e criar uma oferta que seja 

percebida como valiosa para o mercado. 

A satisfação do cliente com relação ao resultado deve ser positiva, pois, o impacto social 

e ambiental pode ser contraproducente para uma organização. Este critério pode ser o mais 

importante de todo o modelo, uma vez que, a sociedade e partes interessadas são os 

beneficiários ou vítimas dos resultados operacionais, econômicos, sociais e ambientais das 

organizações, e tudo isso pode se voltar contra a própria organização, gerando uma perda em 

ambas partes. 

Resultados de Alto Impacto:  

Definido como a conclusão, o alcance do objetivo, o evento, consequência ou efeito de 

algo. Os resultados são a tradução de todo o modelo em uma única dimensão e pode levar à 

organização a uma vantagem competitiva sustentável ou um fracasso iminente. As organizações 

sempre precisam alcançar resultados, mas, as empresas excelentes alcançam e sustentam 

resultados excepcionais que atendem ou excedem as necessidades, expectativas e 

requerimentos dos clientes e do plano de negócios estabelecido. 

Os resultados são o ponto final de uma série de processos e operações e estratégias e 

planos, significando que os objetivos foram atingidos, mas, também marcam o começo de um 

novo ciclo. O efeito dos resultados pode fortalecer a cultura organizacional e liderança, 

melhorar os processos e operações, e criar uma maior e melhor interação com a sociedade e 

partes interessadas, entre outros aspectos. 
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 Abordagem do KMEM21. Relação com a GC 

A abordagem do KMEM21 baseia-se na máxima de que, cada critério ou dimensão do 

modelo tem por trás um ou vários conceitos e fundamentos organizacionais ligados à GC. O 

modelo apresentado por Barrantes-Briceño e Santos (2019) fundamentava-se com aspectos 

mencionados em frameworks de GC identificados por Oliveira et al. (2010).  

Com a reformulação e complementação do KMEM, foram utilizados os conceitos 

organizacionais analisados e estudados ao longo do trabalho, os conceitos mais relevantes são 

encontrados na íntegra no Quadro 34. Contudo, para dar relação e ligação com o estudado até 

o momento, é interpretado que, alguns critérios em comum dos MEO do Quadro 35 podem ser 

relacionados diretamente com algumas das dimensões do KMEM21, utilizando como ponte os 

conceitos organizacionais, como é mostrado no Quadro 37. 

Quadro 37. Critérios em comum dos MEO relacionados com Dimensões do KMEM21 

Critérios em comum dos MEO (Quadro 35) Dimensões do KMEM21 

Liderança Cultura Organizacional e Liderança 

Estratégia Estratégias e Planos 

Partes Interessadas Sociedade e Partes Interessadas 

Processos ou Operações Processos e Operações 

Aprendizagem Informação e Conhecimento 

Resultados Resultados de Alto Impacto 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O critério de Sustentabilidade que é apresentado no Quadro 35, não se relaciona 

diretamente com nenhuma dimensão do KMEM21, pois, o próprio modelo tem o intuito de ser 

uma resposta para o DS e avaliador dos ODS dentro das organizações, elementos diretamente 

relacionados à sustentabilidade. 

As dimensões do KMEM21 de Funcionários e Colaboradores e de Recursos não têm 

nenhuma relação com algum critério em comum dos MEO, pois, o critério de Partes 

Interessadas mesmo apresentando relação, tanto com as partes interessadas externas, quanto 

com as partes interessadas, como mostrado no Quadro 37, teve mais peso com indicações e 

autores se referindo ao ambiente externo, sociedade e stakeholders externos. 

Seguindo a lógica do Quadro 35 e traduzindo as informações de acordo com o Quadro 

37, o resultado é o Quadro 38, que apresenta indicadores relacionados com conceitos 

organizacionais para algumas dimensões do KMEM21. 
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Quadro 38. Indicadores relacionados com conceitos organizacionais para dimensões do KMEM21 

Dimensões do KMEM21 Indicadores 

Cultura Organizacional e Liderança 

• Alinhamento com os objetivos de negócios 

• Ambiente externo 

• Aprendizagem, inovação e criatividade 

• Autonomia e individualidade 

• Avaliação e medição da GC 

• Colaboração e compartilhamento 

• Comunicação 

• Cultura 

• Estratégia 

• Plano de melhorias 

• Suporte da alta administração  

• Treinamento e desenvolvimento 

Estratégias e Planos 

• Alinhamento com os objetivos de negócio 

• Ambiente externo 

• Aprendizagem, inovação e criatividade 

• Avaliação e medição da GC 

• Colaboração e compartilhamento 

• Conhecimento explícito e tácito 

• Cultura 

• Estratégia 

• Mapeamento do conhecimento 

• Plano de melhorias  

• Tecnologia e sistemas 

Processos e Operações 

• Alinhamento com os objetivos de negócio 

• Ambiente externo 

• Aprendizagem, inovação e criatividade 

• Avaliação e medição da GC 

• Colaboração e compartilhamento 

• Conhecimento explícito e tácito 

• Cultura 

• Estratégia 

• Processos 

• Mapeamento do conhecimento 

• Plano de melhorias 

• Tecnologia e sistemas 

• Treinamento e desenvolvimento 

Informação e Conhecimento 

• Alinhamento com os objetivos de negócio 

• Ambiente externo 

• Aprendizagem, inovação e criatividade 

• Autonomia e individualidade 

• Avaliação e medição da GC 

• Colaboração e compartilhamento 

• Cultura 

• Estratégia 

• Mapeamento do conhecimento 

• Plano de melhorias 

• Tecnologia e sistemas 

• Treinamento e desenvolvimento 
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Quadro 38. Indicadores relacionados com conceitos organizacionais para dimensões do KMEM21 (conclusão) 

Sociedade e Partes Interessadas 

• Alinhamento com os objetivos de negócio 

• Ambiente externo 

• Aprendizagem, inovação e criatividade 

• Autonomia e individualidade 

• Colaboração e compartilhamento 

• Comunicação 

• Cultura 

• Processos 

• Plano de melhorias 

• Suporte da alta administração 

• Treinamento e desenvolvimento 

Resultados de Alto Impacto 

• Ambiente externo 

• Avaliação e medição da GC 

• Colaboração e compartilhamento 

• Conhecimento explícito e tácito 

• Cultura 

• Mapeamento do conhecimento  

• Plano de melhorias 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para estabelecer possíveis indicadores para as dimensões faltantes do KMEM21, que 

são as dimensões de Funcionários e Colaboradores e Recursos, tomou-se como referência: 

• O quinto tema, Força de Trabalho, do critério 2. Compromisso com as Partes Interessadas 

do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) que aparece no Quadro 9 e Quadro 10;  

• Os itens 5.1 Ambiente da Força de Trabalho e 5.2 Engajamento da Força de Trabalho, do 

critério 5. Força de Trabalho do Baldrige Excellence Framework que aparecem no quadro 

11 e Quadro 12. 

Quadro 39. Indicadores para dimensões faltantes do KMEM21 

Dimensões do KMEM21 Indicadores 

Funcionários e Colaboradores 

• Alinhamento com os objetivos de negócios 

• Aprendizagem, inovação e criatividade 

• Avaliação e medição da GC 

• Comunicação 

• Cultura 

• Mapeamento do conhecimento 

• Suporte da alta administração  

• Treinamento e desenvolvimento 

Recursos 

• Alinhamento com os objetivos de negócio 

• Ambiente externo 

• Aprendizagem, inovação e criatividade 

• Processos 

• Suporte da alta administração 

• Tecnologia e sistemas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Dessa forma, para a dimensão de Funcionários e Colaboradores, foi feita uma relação 

dos indicadores e descrição dos itens tomados como referência com os conceitos 
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organizacionais relevantes apresentados no Quadro 34. Já para a dimensão de Recursos, por 

não ter disponível uma referência dentro dos MEO estudados, o autor deste trabalho avaliou 

quais conceitos organizacionais relevantes estão relacionados à dimensão (QUADRO 39). 

 Valores e hierarquia do KMEM21. 

O KMEM21, como qualquer outro MEO dispõe de valores internos, sendo seis, cada um 

está relacionado com uma dimensão que compõe o próprio modelo. Tais valores, são: 

1- Orientação e gerenciamento por inovação e resultados; 

2- Aprendizagem e aprendizado organizacional; 

3- Desenvolvimento e envolvimento de pessoas, alianças e capacidade organizacional; 

4- Sustentabilidade e responsabilidade social; 

5- Inspiração, ética e transparência;  

6- Geração e entrega de valor e resultados. 

O KMEM21 tem uma hierarquia que indica o grau de responsabilidade dentro do modelo 

como um todo, a Figura 16 mostra qual é a responsabilidade ou papel que as dimensões 

possuem. 

Figura 16. Responsabilidade ou papel das dimensões do KMEM21 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Por outro lado, a Figura 17 mostra como está planteado hierarquicamente o modelo, 

fazendo uma equivalência com uma pirâmide, o modelo compõe-se de três andares. O primeiro, 
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que é a base, abriga a dimensão de Informação e Conhecimento, caracterizado com a cor cinza, 

a base representa o equilíbrio de todo o modelo, dando sentido à dimensão da informação e o 

conhecimento, que devem estar ligados sempre a todas a as outras dimensões, por isso, tem a 

responsabilidade ou papel de apoio, pois, sem informação e nem conhecimento, não há 

possibilidade de executar nenhum plano. 

O segundo andar representa a responsabilidade ligada à direção e desenvolvimento. O 

direcionamento inclui as dimensões de Cultura Organizacional e Liderança que se traduz como 

a cabeça que irá executar e guiar, os Funcionários e Colaboradores que serão o equivalente às 

mãos, são os que operam e são a força de trabalho, e as Estratégias e Planos que terão o papel 

de guiar e mostrar o que é para executar.  

No componente de desenvolvimento estão as dimensões de Recursos que mostram com 

o que vai ser feito o plano, e Processos e Operações que indicam como vai ser feito. Estas 5 

dimensões possuem uma gama de cores de azul que indicam uma ligação entre eles, deduzindo 

que essa cor representa uma relação de confiança entre membros, o uso de tecnologias e 

recursos, a estabilidade e lealdade, além de focar-se na execução e compromisso. 

Figura 17. Hierarquia das dimensões do KMEM21 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

O último andar abarca a responsabilidade de resultado, consta das dimensões de 

Resultados de Alto Impacto e Sociedade e Partes Interessadas. Os Resultados de Alto Impacto 

têm uma cor amarelo escuro que se relaciona com respostas otimistas, duradouras e de atenção, 

a Sociedade e Partes Interessadas com uma cor vermelha, se foca em representar onde chega o 

resultado final, a urgência por entender que essa é a dimensão mais importante e onde deve 

haver uma alta visibilidade para entender que tudo afeta essa dimensão. Sendo o último andar, 
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simboliza a parte estratégica onde a visão, objetivos, planos e resultados de curto e longo prazo 

são finalizados. 

 Tabela de pontuações do KMEM21 

Com o objetivo de ser um instrumento de medição de atingimento dos ODS nas 

organizações, com objetivos de sustentabilidade traçados, o KMEM21 deve apresentar alguma 

relação com os ODS para fazer sua avaliação. 

Aqui é onde se conjuga todo o trabalho feito para obter indicadores para cada dimensão 

do KMEM21, como foi apresentado no Quadro 38 e Quadro 39. Esses indicadores, em essência, 

são os conceitos organizacionais apresentados anteriormente, que estão ligados à GC, e serão a 

ponte que relaciona as dimensões do KMEM21 com os ODS. Para chegar até esse ponto, foram 

lidas e analisadas as 169 metas dos 17 ODS, que se encontram em United Nations (2015) e sua 

versão em português, Nações Unidas Brasil (2021). 

Quadro 40. Relação conceitos organizacionais relevantes com os 17 ODS 
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Conceitos organizacionais 

relevantes                                   

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 
      X   X   X X X   X X   X X X 

Ambiente externo X X   X       X     X X     X     

Aprendizagem, inovação e 

criatividade 
      X     X X X       X X       

Autonomia e individualidade             X   X             X   

Avaliação e medição da GC   X     X   X   X X   X   X   X   

Colaboração e 

compartilhamento 
  X     X X X       X X   X X X X 

Comunicação       X         X     X X         

Conhecimento explícito e 

tácito 
  X X X X       X     X       X   

Cultura       X       X X X         X X X 

Estratégia X   X   X X   X   X   X X X X X X 

Processos   X       X X X X X   X X   X   X 

Mapeamento do 

conhecimento 
  X   X         X X   X   X X   X 

Plano de melhorias X       X   X X X X X   X   X   X 

Suporte da alta administração       X X   X X X X X X   X X X X 

Tecnologia e sistemas X     X X   X X X     X         X 

Treinamento e 

desenvolvimento 
X X   X   X   X     X X X     X X 

TOTAL X ODS 5 7 2 10 7 5 8 10 12 8 5 12 7 6 9 9 10 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Após ler as metas de cada ODS, foi analisado quais conceitos organizacionais relevantes 

do Quadro 34 estavam relacionados com cada um dos 17 ODS, resultando no Quadro 40. Se 

pode observar que cada ODS, de acordo com a descrição das suas metas, está relacionado com 

certa quantidade de conceitos organizacionais. O ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, 

e o ODS 12, Consumo e Produção Responsáveis, são os que apresentaram maior número de 

relações com conceitos organizacionais, sendo de 12 cada um. O ODS 3, Saúde e Bem-Estar, 

foi o objetivo que apresentou menor número de ligações com os conceitos organizacionais mais 

relevantes, sendo apenas de 2. 

Esta diferença entre os ODS 9 e ODS 12 com o ODS 3 pode ser explicada por causa das 

suas metas. Enquanto o ODS 9 apresenta metas como desenvolver e modernizar infraestrutura 

de qualidade, aumentar o uso de recursos para adoção de tecnologias e processos industriais 

limpos, fortalecer a pesquisa científica, entre outros, e o ODS 12 tem metas como alcançar a 

gestão sustentável e uso eficiente de recursos naturais, reduzir geração de resíduos, apoiar e 

fortalecer capacidades científicas e tecnológicas, como alguns dos exemplos, o ODS 3 esta, 

maiormente, focado em reduzir a taxa de mortalidade materna global, acabar com mortes 

evitáveis de recém-nascidos, reduzir a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis, 

entre outros. 

Em outras palavras, o ODS 3 tem foco mais especificamente no bem-estar do ser 

humano, da vida humana, da saúde individual, e do melhoramento de serviços de saúde, 

enquanto os ODS 9 e 12 estão relacionados com a indústria, a adoção de ações organizacionais 

e de impactos industriais e empresariais.  

Diante do exposto, existe essa grande diferença na hora de avaliar a relação dos 

conceitos organizacionais com esses ODS. No entanto, isso não quer dizer que o ODS 3 não 

possa ser aderido em um ambiente organizacional, porém, de acordo com os resultados e 

análises dos diferentes quadros e da teoria apresentada, a pesquisa não terá o foco de aderir o 

ODS 3 dentro dos critérios de avaliação e resultados, mas, será um tema a discutir nas 

conclusões e implicações futuras. 

Após ter analisado a relação dos conceitos organizacionais mais relevantes com os ODS, 

inferiu-se que, esta relação pode trazer os possíveis indicadores para cada um dos ODS, quando 

for realizada a construção das perguntas e avaliação das mesmas, esses temas serão tratados na 

seguinte seção. O seguinte passo foi cruzar e verificar as informações entre os possíveis 

indicadores das dimensões do KMEM21 apresentadas no Quadro 38 e 39, com os possíveis 
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indicadores dos ODS apresentados e encontrados no Quadro 40. A Figura 18 mostra um 

exemplo de como foi feito esse cruzamento e verificação de informações. 

Figura 18. Exemplo de relação entre Dimensões do KMEM21 e ODS 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Explicando esse quadro, se o ODS 1 tem relação com 5 conceitos organizacionais, e a 

dimensão de Cultura Organizacional e Liderança tem relação com 12 conceitos, o cruzamento 

vai ser feito entre os conceitos organizacionais que estão presentes em ambos lados. Desta 

forma, 4 conceitos organizacionais estão relacionados, tanto com o ODS 1, quanto com a 

Dimensão de Cultura Organizacional e Liderança, apontando possíveis indicadores associados 

para ambos tópicos-chave. 

Destarte, o mesmo raciocínio foi aplicado para o cruzamento de todos os conceitos 

organizacionais entre os ODS e as Dimensões do KMEM21. O resultado é apresentado no 

Quadro 41, que mostra a quantidade numérica de conceitos que se encontram presentes, tanto 

em cada ODS, quanto cruzadas as informações, com cada uma das dimensões do KMEM21. 
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Quadro 41. Número de relações de conceitos organizacionais entre ODS e Dimensões do KMEM21 
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Dimensões do KMEM21                                   

Cultura Organizacional e 

Liderança 
4 4 1 7 5 4 6 8 8 6 5 8 6 5 7 8 7 

Funcionários e Colaboradores 1 3 0 7 2 2 3 5 7 5 2 6 4 4 4 5 5 

Estratégias e Planos 4 5 2 7 6 3 5 7 8 6 3 8 4 5 7 6 7 

Processos e Operações 5 7 2 8 6 5 6 9 9 7 4 10 6 5 8 7 9 

Recursos 2 2 0 5 2 2 4 6 5 3 2 5 3 2 4 2 4 

Informação e Conhecimento 5 5 1 7 5 4 6 8 8 6 4 8 5 5 7 7 8 

Sociedade e Partes Interessadas 3 4 0 7 3 4 6 8 8 5 5 7 6 3 7 6 7 

Resultados de Alto Impacto 2 5 1 4 4 1 3 3 5 4 3 5 1 3 5 4 4 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Encontrando o número de relações de conceitos organizacionais entre os ODS e as 

Dimensões do KMEM21, prosseguiu-se a construir a tabela de pontuação que ajudará a indicar 

quantas perguntas serão feitas no questionário e valor porcentual de cada uma.   

Mas antes, retomando a Imagem 4 de Método, instrumento e técnica de Hilbert-Schule 

(2015), se designa a Tabela de Pontuação como a Técnica, pois, é através da Tabela de 

Pontuação que determina o instrumento, o KMEM21, e como deve ser usado e manuseado. 

Figura 19. Porcentual correspondente para cada dimensão do KMEM21 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Para poder definir as pontuações e número de perguntas para avaliar e criar o 

questionário, primeiro foi pensado dividir as Dimensões do KMEM21 de acordo com suas áreas 
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de responsabilidade, como foi apresentado na Figura 16. E, de acordo com a hierarquia que 

possuem cada uma das dimensões, como foi apresentado na Figura 17, foi determinado um 

porcentual e peso para cada dimensão e área de responsabilidade, como é apresentado na Figura 

19. 

Já com os pesos e porcentuais definidos para cada dimensão do modelo, pensou-se em 

fazer 40 perguntas, repartidas da seguinte forma: 

• Cultura Organizacional e Liderança: 4 perguntas; 

• Funcionários e Colaboradores: 4 perguntas; 

• Estratégias e Planos: 4 perguntas; 

• Processos e Operações: 5 perguntas; 

• Recursos: 5 perguntas; 

• Informação e Conhecimento: 6 perguntas; 

• Sociedade e Partes Interessadas: 6 perguntas; 

• Resultados de Alto Impacto: 6 perguntas. 

Por cada área de responsabilidade, ficaria: 

• Direção: 12 perguntas; 

• Desenvolvimento: 10 perguntas; 

• Apoio: 6 perguntas; 

• Resultados: 12 perguntas. 

Com esse esquema planteado, o seguinte passo foi definir a escala de avaliação para 

cada uma das 40 perguntas e como seriam aplicadas dentro do questionário. A escala de 

avaliação será apresentada na seção 6.3 junto com a explicação e construção das perguntas do 

questionário. 

Definido o número total de perguntas, o porcentual de cada dimensão, e como serão 

distribuídas, a determinação das pontuações por cada pergunta seria um trabalho de matemática. 

Para a área de Direção, cada dimensão teria 10% do peso porcentual, sendo 4 perguntas por 

dimensão, deve se dividir 10% por 4, tendo o resultado de 2,5%. Ou seja, cada pergunta de cada 

uma das dimensões que compõem a área de Direção teria um valor de 2,5%. 
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Figura 20. Distribuição de perguntas e porcentual para dimensões do KMEM21 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Na área de responsabilidade de Desenvolvimento, se compondo de duas dimensões, cada 

uma com 5 perguntas e um peso porcentual de 12,5%, a divisão seria de 12,5% por 5, e o 

resultado seria igualmente de 2,5% por cada pergunta. Para a área de Apoio, com uma 

dimensão, 6 perguntas e um peso porcentual de 15%, o resultado seria 15% dividido por 6, e 

daria 2,5% por cada pergunta. 

 Para a área de responsabilidade de Resultados, contendo duas dimensões, cada uma com 

6 perguntas e um peso porcentual de 15%, teriam o mesmo valor que na área de 

responsabilidade de Apoio, sendo 15% dividido por 6, e resultando em 2,5%. A Figura 20 

ilustra a explicação dada nos parágrafos anteriores. 

Com todo o processo de avaliação, determinação do porcentual, número de perguntas 

total e distribuído, e número de relações de conceitos organizacionais entre os ODS e o 

KMEM21 encontrados e desenvolvidos, a Tabela de Pontuação do KMEM21 é apresentado no 

Quadro 42. 

Quadro 42. Tabela de Pontuações do KMEM21 

Nome da Organização 

ÁREA DIMENSÃO PERGUNTA RESPOSTA RESULTADO 
TOTAL 

POR DIM. 

TOTAL 

POR ÁREA 

D
IR

E
Ç

Ã
O

 Cultura 

Organizacional e 

Liderança 

Pergunta 1  2,5% 

10% 

30% 

Pergunta2  2,5% 

Pergunta 3  2,5% 

Pergunta 4  2,5% 

Funcionários e 

Colaboradores 
Pergunta 5  2,5% 10% 
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Quadro 42. Tabela de Pontuações do KMEM21 (conclusão) 

 

 

Pergunta 6  2,5% 

 

 

Pergunta 7  2,5% 

Pergunta 8  2,5% 

Estratégias e 

Planos 

Pergunta 9  2,5% 

10% 
Pergunta 10  2,5% 

Pergunta 11  2,5% 

Pergunta 12  2,5% 

D
E

S
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N
V

O
L

V
IM

E
N
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O

 

Processos e 

Operações 

Pergunta 13  2,5% 

12,5% 

25% 

Pergunta 14  2,5% 

Pergunta 15  2,5% 

Pergunta 16  2,5% 

Pergunta 17  2,5% 

Recursos 

Pergunta 18  2,5% 

12,5% 

Pergunta 19  2,5% 

Pergunta 20  2,5% 

Pergunta 21  2,5% 

Pergunta 22  2,5% 

A
P

O
IO

 

Informação e 

Conhecimento 

Pergunta 23  2,5% 

15% 15% 

Pergunta 24  2,5% 

Pergunta 25  2,5% 

Pergunta 26  2,5% 

Pergunta 27  2,5% 

Pergunta 28  2,5% 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

Sociedade e 

Partes 

Interessadas 

Pergunta 29  2,5% 

15% 

30% 

Pergunta 30  2,5% 

Pergunta 31  2,5% 

Pergunta 32  2,5% 

Pergunta 33  2,5% 

Pergunta 34  2,5% 

Resultados de 

Alto Impacto 

Pergunta 35  2,5% 

15% 

Pergunta 36  2,5% 

Pergunta 37  2,5% 

Pergunta 38  2,5% 

Pergunta 39  2,5% 

Pergunta 40  2,5% 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 Metodologia de aplicação 

Para a etapa de metodologia de aplicação, se retoma a explicação da seção 1.5, em que 

se indicou que a pesquisa, de acordo com o procedimento, é do tipo pesquisa com survey, pois, 

é usado um questionário como instrumento de pesquisa e coleta de informações, onde os 

respondentes não são identificados e o sigilo é garantido (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

O questionário, de acordo com Gerhardt e Silveira (2009), é um instrumento de coleta 

de dados constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por 

escrito pelo informante sem a presença do pesquisador. O intuito é levantar opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, ou situações vivenciadas. As autoras enfatizam que a 

linguagem usada no questionário deve ser simples e direta, pois, precisa ser compreensível e 

claro com o que está sendo perguntado. 
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Neste ponto, voltando à Imagem 4. Método, Instrumento, e Técnica de Hilbert-Schule 

(2015), o questionário obedece ao Método, pois, é o caminho para chegar até a meta, 

descrevendo e utilizando elementos do Instrumento e da Técnica, neste caso, os elementos do 

KMEM21 e da Tabela de Pontuação.  

Como dito na subseção 6.2.5, o questionário é constituído de 40 perguntas, sendo 

perguntas fechadas, no qual o informante deve escolher uma resposta entre as constantes de 

uma lista predeterminada, indicando a que melhor se aproxima a aquilo que quer expressar. O 

tipo de perguntas foi determinado dessa forma, pois, favorece à padronização e uniformização 

dos dados coletados pelo questionário (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Assim, definiu-se que as perguntas do questionário seriam fechadas utilizando uma 

escala de Likert. Mas, por que usar uma escala Likert, e como seria definido o rango da escala 

e o tipo de perguntas? De acordo Höhne, Krebs e Kühnel (2021), as perguntas do tipo Likert 

geralmente consistem em um pedido de resposta que é seguido por uma declaração e uma escala 

de classificação para obter uma resposta. Complementarmente, Jamieson (2004) assegura que, 

as escalas Likert são usadas para medir atitudes, obtendo uma gama de respostas de uma 

determinada pergunta ou afirmação.  

O trabalho bibliográfico de Höhne, Krebs e Kühnel (2021) revela algumas vantagens 

práticas deste tipo de perguntas. Primeiro, que permitem que os pesquisadores perguntem sobre 

uma variedade de tópicos não relacionados, sem alterar a escala de avaliação. Segundo, que 

simplificam os questionários e permitem economizar custos de tempo e espaço por ser uma 

pesquisa auto administrada. Em terceiro e último lugar, dado que as perguntas tipo Likert 

representam um método aplicado desde muito tempo atrás, isso ajuda aos pesquisadores a 

reutilizar modelos, perguntas, e questionários estabelecidos, em vez de desenvolver novos e 

passar por uma “reinvenção da roda”. 

Jamieson (2004) ressalta que, as perguntas tipo Likert se enquadram no nível ordinal de 

medição, em outras palavras, as categorias de resposta têm uma ordem de classificação, mas os 

intervalões entre os valores não podem ser presumidos iguais. Por outro lado, Höhne, Krebs e 

Kühnel (2021) explicam sobre o tipo de perguntas de escala bipolar, que são o tipo de perguntas 

dentro da escala Likert onde as opções de resposta podem prosseguir do ponto de escala positivo 

mais alto, como “concordo fortemente” até um “ponto de transição” que pode estar no meio da 

escala, para ter um ponto totalmente negativo e oposto na escala, como “discordo totalmente”. 
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Para entender qual pode ser o melhor rango dentro da escala Likert, Matell e Jacoby 

(1972) ressaltam que a determinação do número ótimo de alternativas de resposta tem se 

tornado uma consideração importante ao longo da construção e aplicação de tais escalas e 

perguntas. Mas, os próprios autores, em uma outra pesquisa, Jacoby e Matell (1971), 

responderam a mesma questão, indicando que investigações de autores como Bending e 

Komorita, no ano de 1954 e 1963 respetivamente, indicaram que a confiabilidade é 

independente do número de categorias de resposta empregadas. Komorita adicionalmente 

concluiu que a utilização de uma escala dicotômica não iria diminuir a confiabilidade das 

informações obtidas em um nível significativo, quando comparadas com uma escala de 

múltiplas etapas. 

Nas conclusões do trabalho de Jacoby e Matell (1971), são apresentadas evidências de 

que tanto a confiabilidade quanto a validade realmente são independentes do número de pontos 

ou etapas usadas na escala para perguntas do tipo Likert. Já de modo complementar, Jamieson 

(2004) acrescenta que textos de metodologia e estatística são claros em que para dados ordinais, 

como é o caso de dados obtidos por meio de uma escala Likert, deve-se empregar a mediana ou 

modo como uma “medida de tendência central”, pois as manipulações e cálculos aritméticos 

para calcular a média e o desvio padrão resultam inadequados para dados ordinais, e os números 

geralmente representam uma declaração verbal. A autora destaca que os dados ordinais podem 

ser descritos usando frequências ou percentagens de resposta em cada categoria. 

Finalmente, para complementar o uso de uma escala Likert. O trabalho de Matell e 

Jacoby (1972) evidencia que os respondentes que obtêm resultados neutros na avaliação da 

escala, não se consideram necessariamente neutros em relação ao objetivo avaliado. E explicam 

que isto pode acontecer por uma desvantagem no modelo, onde o entrevistado pode descobrir 

que não mantém uma atitude positiva ou negativa o suficientemente forte em relação a um 

objeto ou uma declaração para poder assumir uma atitude positiva ou negativa respeito ao 

mesmo. 

Matell e Jacoby (1972) apresentam que com exceção dos formatos de dois e três pontos, 

não houve diferenças na proporção das demais escalas utilizadas, encontraram também que a 

medida que o número de etapas da escala aumenta, o uso da categoria “incerto” ou de transição 

entre o eixo positivo para o eixo negativo, diminui. Adicionam que as escalas de 3 e de 5 pontos 

estão maiormente associadas a um uso mais frequente da categoria “incerto” ou de transição, 

em comparação com os outros formatos estudados. Concluem que “não há uma razão a priori 
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para favorecer uma escala em detrimento de outra se o critério for a proporção da escala 

utilizada”. 

Considerando os argumentos e evidências bibliográficas apresentados anteriormente, 

procede-se a responder as perguntas de porquê usar uma escala Likert, como definir o rango ou 

etapas da escala, e qual tipo de perguntas aplicar. 

A escala Likert, dentro deste trabalho, vai permitir analisar o ponto de vista dos 

entrevistados em relação a alguns aspectos dos conceitos organizacionais ligados às dimensões 

do KMEM21 que vão refletir no grau de ligação com os ODS. Em outras palavras, os 

respondentes não sabem quais ODS estão sendo avaliados nas perguntas, mas as perguntas 

apresentam elementos dos conceitos organizacionais trabalhados até o momento que serão os 

indicadores para medir o grau de ligação com os ODS, no entanto, os entrevistados sabem em 

que área as perguntas estão sendo estabelecidas, por exemplo, se são perguntas na dimensão de 

Cultura Organizacional e Liderança ou de Resultados de Alto Impacto, isso possibilitara 

entender qual é a visão ou opinião que têm respeito a um tema.  

Dando seguimento ao trabalho de matemática utilizado para determinar a porcentagem 

de cada pergunta, como foi feito na seção 6.2.5, pensou-se em fazer uma escala de Likert de 

frequência de 4 pontos. Primeiro, de frequência, onde as opções geralmente são de “muito 

frequente” até “nunca”, e entendendo a natureza das perguntas que deviam ser formuladas, este 

tipo de opção é a mais adequada. Em segundo lugar, se uma pergunta tem um valor de 2.5%, 

as opções dessa pergunta em uma escala de Likert, com quatro opções de frequência, poderiam 

ser graduais, de 0,0% até 2.5%.  

Figura 21. Explicação de construção de pergunta tipo Likert  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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E, em terceiro lugar, com relação ao tipo de pergunta, definiu-se que seria do tipo 

bipolar, onde existe um eixo totalmente positivo e outro totalmente negativo. Por ser uma escala 

de 4 pontos, não haverá um “ponto de transição” evitando assim uma diferença de escala entre 

as pessoas e o processo natural chamado de “leniência” onde a tendência é concordar em algum 

grau com praticamente tudo, gerando resultados inflados. A Figura 21 apresenta visualmente a 

explicação fornecida. 

Definida a escala de pontos do questionário com perguntas do tipo Likert, os valores 

para cada opção, e o tipo de perguntas de forma bipolar, o seguinte passo é explicar como foi 

realizada a construção das 40 perguntas que constituem o questionário. 

 Perguntas do questionário 

Para a realização das perguntas do questionário utilizou-se como base o Quadro 41 que 

apresenta o número de relações de conceitos organizacionais entre os ODS e as dimensões do 

KMEM21. Como não é possível fazer uma pergunta por ligação de conceito entre ODS e 

dimensão porque resultaria no mínimo 53 perguntas para uma única dimensão, e já foi 

determinado o número de perguntas de acordo com cada dimensão, como é mostrado na Figura 

20. Optou-se por escolher apenas umas células do Quadro 41 que auxiliarão na avaliação dos 

ODS em cada dimensão do KMEM21, como é apresentado na Figura 22. 

A figura mostra de um lado, o número de perguntas por dimensão, como foi determinado 

anteriormente, para as dimensões de Cultura Organizacional e Liderança, Funcionários e 

Colaboradores, e Estratégias e Planos, cada um terá 4 perguntas, as dimensões de Processos e 

Operações, e Recursos, terão 5 perguntas cada um, e, Informação e conhecimento, Sociedade e 

Partes Interessadas, e Resultados de Alto Impacto terão 6 perguntas cada um. Do outro lado da 

figura, é mostrado a somatória do número de relações de conceitos organizacionais entre os 

ODS e as dimensões, ou seja, se o ODS1 e a dimensão de Cultura Organizacional e Liderança 

têm relação em 4 conceitos, e o ODS2 com a mesma dimensão têm relação com 4 conceitos 

igualmente, o total é 8, e assim por diante vai sendo feita essa soma de uma dimensão com 

todos os ODS, até o total, dando uma ideia da quantidade de relações encontradas entre os ODS 

e essa primeira dimensão. Isso foi feito para demostrar a impossibilidade de realizar esse 

número de perguntas por dimensão, mas também para determinar quais ODS por dimensão 

podem ser escolhidos. 
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Figura 22. Determinação dos cruzamentos entre ODS e dimensões do KMEM21 escolhidos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

As células demarcadas em laranja na Figura 22 mostram quais cruzamentos entre os 

ODS e as dimensões foram escolhidas, o critério para determinar isso foi pelo maior número de 

relações encontradas, mas como em alguns casos, alguns ODS ficariam sem ser determinados, 

optou-se por escolher também células com um número razoável de relações de conceitos 

organizacionais para poder avaliar o ODS restantes, como foi o caso do cruzamento entre o 

ODS1 com a dimensão de Informação e Conhecimento, ou o ODS11 com Sociedade e Partes 

Interessadas. 

Dessa forma, foi precisado em quais dimensões cada uma das perguntas avaliariam os 

ODS, como é mostrado no Quadro 43.  

Explicando o Quadro 43, tem-se que: 

• O ODS1 será avaliado na dimensão de Informação e Conhecimento; 

• O ODS2 será avaliado na dimensão de Resultados de Alto Impacto; 

• O ODS3 como anteriormente foi argumentado, não encaixou em nenhuma dimensão por 

causa das suas metas, por tanto não entra dentro da avaliação dos ODS; 
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Quadro 43. Indicação de perguntas por dimensão que avaliaram os ODS 
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Dimensões do KMEM21                                   

Cultura Organizacional e 

Liderança 
              X X     X       X   

Funcionários e Colaboradores       X         X X   X           

Estratégias e Planos                 X     X     X   X 

Processos e Operações           X   X       X   X X     

Recursos       X     X X X           X     

Informação e Conhecimento X             X X     X       X X 

Sociedade e Partes Interessadas       X       X     X   X   X   X 

Resultados de Alto Impacto   X     X         X   X     X X   

Fonte: Elaborado pelo autor 

• O ODS4 será avaliado nas dimensões de Funcionários e Colaboradores, Recursos, e 

Sociedade e Partes Interessadas; 

• O ODS5 será avaliado Resultados de Alto Impacto; 

• O ODS6 será avaliado na dimensão de Processos de Operações; 

• O ODS7 será avaliado na dimensão de Recursos; 

• O ODS8 será avaliado nas dimensões de Cultura Organizacional, Processos e Operações, 

Recursos, Informação e Conhecimento, e Sociedade e Partes Interessadas; 

• O ODS9 será avaliado nas dimensões de Cultura Organizacional e Liderança, Funcionários 

e Colaboradores, Estratégias e Planos, Recursos, e Informação e Conhecimento; 

• O ODS10 será avaliado nas dimensões de Funcionários e Colaboradores e Resultados de 

Alto Impacto; 

• O ODS11 será avaliado na dimensão de Sociedade e Partes Interessadas; 

• O ODS12 será avaliado nas dimensões de Cultura Organizacional e Liderança, Funcionários 

e Colaboradores, Estratégias e Planos, Processos e Operações, Informação e Conhecimento, 

e Resultados de Alto Impacto; 

• O ODS13 será avaliado na dimensão de Sociedade e Partes Interessadas; 
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• O ODS14 será avaliado na dimensão de Processos e Operações; 

• O ODS15 será avaliado na dimensão de Estratégias e Planos, Processos e Operações, 

Recursos, Sociedade e Partes Interessadas, e Resultados de Alto Impacto; 

• O ODS16 será avaliado nas dimensões de Cultura Organizacional e Liderança, Informação 

e Conhecimento, e Resultados de Alto Impacto;  

• O ODS17 será avaliado nas dimensões de Estratégias e Planos, Informação e Conhecimento, 

e Sociedade e Partes Interessadas. 

Estabelecidos todos os pontos para poder formular as 40 perguntas, seguiu-se para a 

construção das mesmas.  

As perguntas foram separadas e classificadas de acordo com as dimensões e áreas de 

responsabilidade, como apresenta a Figura 20. A construção do questionário seguiu essa mesma 

ordem, assim, dentro da área de Direção, encontra-se a dimensão de Cultura Organizacional e 

Liderança, que se constitui de 4 perguntas e avaliara os ODS 8, 9, 12 e 16 como é mostrado no 

Quadro 43. 

Cada pergunta da dimensão de Cultura Organizacional e Liderança avaliara um ODS, 

adicionalmente, para a construção dessa pergunta, são usados os indicadores estabelecidos nos 

Quadros 38 e 39 que se relacionam com cada dimensão. Desse modo, a primeira pergunta 

avaliara o ODS 8 Trabalho decente e crescimento econômico, que está relacionado com a 

dimensão de Cultura Organizacional e Liderança em 8 conceitos organizacionais também 

utilizados como indicadores. Tais conceitos são:  

• Alinhamento com os objetivos de negócio; 

• Ambiente externo; 

• Aprendizagem, inovação e criatividade; 

• Cultura; 

• Estratégia; 

• Plano de melhorias; 

• Suporte da alta administração;  

• Treinamento e desenvolvimento. 
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Com os conceitos organizacionais estabelecidos como indicadores que relacionam o 

ODS8 com a Cultura Organizacional e Liderança, foi desenvolvida a Pergunta 1, como é 

mostrado a seguir: 

Pergunta 1. Os altos executivos e líderes desenvolvem ativamente um plano e um 

ambiente de qualidade que permite o desenvolvimento e crescimento dentro da organização, 

como parte dos objetivos de negócio? 

Esta pergunta, analisada detalhadamente, possui 5 dos 8 indicadores apresentados na 

lista anterior, citando os conceitos de “suporte de alta administração”, “plano de melhorias”, 

“cultura”, “treinamento e desenvolvimento” e “alinhamento com os objetivos de negócio”. 

Demostrando um alto grau de sincronização para avaliar o ODS8 dentro da dimensão definida. 

Consequentemente, todas as perguntas foram formuladas seguindo esse mesmo 

esquema, listou-se os conceitos organizacionais, agora chamados de indicadores, que estão 

relacionados com os ODS selecionados para cada uma das dimensões do KMEM21 e formulou-

se a pergunta, citando e baseando-se nesses indicadores. A seguir, a lista completa das perguntas 

formuladas, de acordo com os ODS selecionados em cada dimensão e os indicadores definidos. 

CULTURA ORGANIZACIONAL E LIDERANÇA – 4 Perguntas 

• ODS 8. Trabalho decente e crescimento econômico 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 
Ambiente externo 

Aprendizagem, inovação 

e criatividade 
Cultura 

Estratégia Plano de melhorias 
Suporte da alta 

administração 

Treinamento e 

desenvolvimento 

Pergunta 1. Os altos executivos e líderes desenvolvem ativamente um plano e um 

ambiente de qualidade que permite o desenvolvimento e crescimento dentro da organização, 

como parte dos objetivos de negócio? 

• ODS 9. Indústria, inovação e infraestrutura 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 

Aprendizagem, inovação 

e criatividade 

Autonomia e 

individualidade 

Avaliação e medição da 

GC 

Comunicação Cultura Plano de melhorias 
Suporte da alta 

administração 

Pergunta 2. Os altos executivos e líderes permitem e avaliam a autonomia, 

comunicação, aprendizagem e criatividade como parte de uma cultura organizacional para 

alcançar os objetivos de negócio? 

• ODS 12. Consumo e produção responsáveis 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 
Ambiente externo 

Avaliação e medição da 

GC 

Colaboração e 

compartilhamento 
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Comunicação Estratégia 
Suporte da alta 

administração 

Treinamento e 

desenvolvimento 

Pergunta 3. Dentro da organização são criados programas, incentivos, treinamentos ou 

informação por parte dos altos executivos e líderes que permita entender e colaborar com o uso 

eficiente de recursos naturais e/ou produção e consumo responsável? 

• ODS 16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 

Autonomia e 

individualidade 

Avaliação e medição da 

GC 

Colaboração e 

compartilhamento 

Cultura Estratégia 
Suporte da alta 

administração 

Treinamento e 

desenvolvimento 

Pergunta 4. Existe dentro da organização apoio dos altos executivos e líderes para 

compartilhar e avaliar estratégias que fortalecem as leis e políticas internas, regionais, nacionais 

e de desenvolvimento sustentável? 

FUNCIONARIOS E COLABORADORES - 4 Perguntas 

• ODS 4. Educação de Qualidade 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 

Aprendizagem, inovação 

e criatividade 
Comunicação Cultura 

Mapeamento do 

conhecimento 

Suporte da alta 

administração 

Treinamento e 

desenvolvimento 

Pergunta 5. Dentro da organização são criados programas ou projetos que apoiem e 

acompanhem o uso de creches e escolas para os filhos e filhas dos funcionários que trabalham 

na organização? 

• ODS 9. Indústria, inovação e infraestrutura 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 

Aprendizagem, inovação 

e criatividade 

Avaliação e medição da 

GC 
Comunicação 

Cultura 
Mapeamento do 

conhecimento 

Suporte da alta 

administração 

Pergunta 6. Dentro da organização são criados programas ou projetos que incentivem 

e comuniquem a aprendizagem, inovação e criatividade dos empregados para alcançar os 

objetivos de negócio? 

• ODS 10. Redução das Desigualdades 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 

Avaliação e medição da 

GC 
Cultura 

Mapeamento do 

conhecimento 

Suporte da alta 

administração 

Pergunta 7. Existe dentro da organização acompanhamento por parte dos altos 

executivos e líderes para mapear, avaliar e mitigar as desigualdades de resultados e empoderar 

e promover a inclusão social? 
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• ODS 12. Consumo e produção responsáveis 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 

Avaliação e medição da 

GC 
Comunicação 

Mapeamento do 

conhecimento 

Suporte da alta 

administração 

Treinamento e 

desenvolvimento 

Pergunta 8. Existe dentro da organização como parte dos objetivos de negócio, 

ferramentas de medição e comunicação que apresentem o uso eficiente de recursos naturais 

e/ou produção e consumo responsável? 

ESTRATÉGIAS E PLANOS – 4 Perguntas 

• ODS 9. Indústria, inovação e infraestrutura 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 

Aprendizagem, inovação 

e criatividade 

Avaliação e medição da 

GC 

Conhecimento explícito 

e tácito 

Cultura 
Mapeamento do 

conhecimento 
Plano de melhorias Tecnologia e sistemas 

Pergunta 9. As estratégias da organização são avaliadas e alinhadas com os objetivos 

de negócio, para fortalecer e facilitar o desenvolvimento da pesquisa cientifica e melhorar as 

capacidades tecnologias internas? 

• ODS 12. Consumo e produção responsáveis 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 
Ambiente externo 

Avaliação e medição da 

GC 

Colaboração e 

compartilhamento 

Conhecimento explícito 

e tácito 
Estratégia 

Mapeamento do 

conhecimento 
Tecnologia e sistemas 

Pergunta 10. São desenvolvidos e implementados estratégias para monitorar os 

impactos do uso de recursos naturais e/ou produção e consumo dentro da organização? 

• ODS 15. Vida terrestre 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 
Ambiente externo 

Colaboração e 

compartilhamento 
Cultura 

Estratégia 
Mapeamento do 

conhecimento 
Plano de melhorias 

Pergunta 11. Dentro da organização são criados planos e estratégias de colaboração e 

apoio para assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável dos solos, florestas e 

ecossistemas terrestres? 

• ODS 17. Parcerias e meios de implementação 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 

Colaboração e 

compartilhamento 
Cultura Estratégia 

Mapeamento do 

conhecimento 
Plano de melhorias Tecnologia e sistemas 

Pergunta 12.  Os planos da organização promovem e fortalecem a mobilização de 

tecnologia, sistemas e recursos internos para incentivar a colaboração e capacitação para um 

desenvolvimento sustentável ótimo? 
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PROCESSOS E OPERAÇÕES – 5 Perguntas 

• ODS 6. Água potável e saneamento 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 

Colaboração e 

compartilhamento 
Estratégia Processos 

Treinamento e 

desenvolvimento 

Pergunta 13. Existe dentro da organização como parte dos objetivos ou metas de 

negócio, treinamento e colaboração para implementar processos e estratégias para o uso 

eficiente da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis de corpos de água? 

• ODS 8. Trabalho decente e crescimento econômico 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 
Ambiente externo 

Aprendizagem, inovação 

e criatividade 
Cultura 

Estratégia Processos Plano de melhorias Tecnologia e sistemas 

Treinamento e 

desenvolvimento 

Pergunta 14. Os processos da organização promovem políticas orientadas para o 

desenvolvimento e geração de trabalhos decentes, fomento à criatividade e inovação, e proteção 

dos direitos trabalhistas? 

• ODS 12. Consumo e produção responsáveis 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 
Ambiente externo 

Avaliação e medição da 

GC 

Colaboração e 

compartilhamento 

Conhecimento explícito 

e tácito 
Estratégia Processos 

Mapeamento do 

conhecimento 

Tecnologia e sistemas 
Treinamento e 

desenvolvimento 

Pergunta 15. Os processos e operações da organização estão alinhados com os objetivos 

do negócio para fazer uso eficiente dos recursos naturais e/ou produção e consumo responsável? 

• ODS 14. Vida na água 

Aprendizagem, inovação 

e criatividade 

Avaliação e medição da 

GC 

Colaboração e 

compartilhamento 
Estratégia 

Mapeamento do 

conhecimento 

Pergunta 16. A organização avalia e mensura o impacto dos processos e operações 

internas relacionados com a poluição e detrito marinho e todas suas formas? 

• ODS 15. Vida terrestre  

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 
Ambiente externo Cultura Estratégia 

Processos 
Mapeamento do 

conhecimento 
Plano de melhorias 

Suporte da alta 

administração 
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Pergunta 17. A organização avalia e mensura o impacto dos processos e operações 

internas relacionados com a poluição, desertificação e degradação dos solos e ecossistemas 

terrestres 

RECURSOS – 5 Perguntas 

• ODS 4. Educação de Qualidade 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 
Ambiente externo 

Aprendizagem, inovação 

e criatividade 

Suporte da alta 

administração 

Tecnologia e sistemas 

Pergunta 18. A organização destina recursos (sejam físicos, financeiros ou 

tecnológicos) para fomentar ou incentivar a igualdade de acesso para todos os homens e 

mulheres à educação técnica, profissional e superior? 

• ODS 7. Energia limpa e acessível 

Aprendizagem, inovação 

e criatividade 
Processos 

Suporte da alta 

administração 
Tecnologia e sistemas 

Pergunta 19. A organização destina recursos (sejam físicos, financeiros ou 

tecnológicos) para aprender, aplicar e fomentar o uso de energias limpas e renováveis 

internamente? 

• ODS 8. Trabalho decente e crescimento econômico 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 
Ambiente externo 

Aprendizagem, inovação 

e criatividade 
Processos 

Suporte da alta 

administração 
Tecnologia e sistemas 

Pergunta 20. A organização destina recursos (sejam físicos, financeiros ou 

tecnológicos) para aprender e melhorar os processos e políticas internas para dar oportunidades 

de emprego e trabalho a homens, mulheres, jovens e pessoas com deficiência por igual? 

• ODS 9. Indústria, inovação e infraestrutura 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 

Aprendizagem, inovação 

e criatividade 
Processos 

Suporte da alta 

administração 

Tecnologia e sistemas 

Pergunta 21. A organização destina recursos (sejam físicos, financeiros ou 

tecnológicos) para melhorar e desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e 

resiliente para alcançar os objetivos de negócio? 

• ODS 15. Vida terrestre  

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 
Ambiente externo Processos 

Suporte da alta 

administração 

Pergunta 22. A organização destina recursos (sejam físicos, financeiros ou 

tecnológicos) para melhorar, proteger e conservar o entorno e ecossistema onde reside? 
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INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO – 6 Perguntas 

• ODS 1. Erradicação da pobreza 

Ambiente externo Estratégia Plano de melhorias Tecnologia e sistemas 

Treinamento e 

desenvolvimento 

Pergunta 23. Dentro da organização são criados planos e ações para implementar 

sistemas de proteção social, particularmente estratégias de desenvolvimento a favor dos 

pobres e sensíveis a gênero? 

• ODS 8. Trabalho decente e crescimento econômico 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 
Ambiente externo 

Aprendizagem, inovação 

e criatividade 
Cultura 

Estratégia Plano de melhorias Tecnologia e sistemas 
Treinamento e 

desenvolvimento 

Pergunta 24. Dentro da organização são criados estratégias e planos para treinar e 

promover o crescimento, aprendizagem e desenvolvimento pessoal dos trabalhadores como 

parte dos objetivos e metas de negócio? 

• ODS 9. Indústria, inovação e infraestrutura 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 

Aprendizagem, inovação 

e criatividade 

Autonomia e 

individualidade 

Avaliação e medição da 

GC 

Cultura 
Mapeamento do 

conhecimento 
Plano de melhorias Tecnologia e sistemas 

Pergunta 25. A infraestrutura e tecnologias de informação disponíveis dentro da 

organização, são suficientes para fortalecer e facilitar o desenvolvimento de conhecimento 

organizacional, científico, tecnológico e humano? 

• ODS 12. Consumo e produção responsáveis 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 
Ambiente externo 

Avaliação e medição da 

GC 

Colaboração e 

compartilhamento 

Estratégia 
Mapeamento do 

conhecimento 
Tecnologia e sistemas 

Treinamento e 

desenvolvimento 

Pergunta 26. Dentro da organização são criados canais de comunicação, ferramentas de 

avaliação e/ou métodos de mapeamento de informação para adotar práticas sustentáveis 

públicas e privadas? 

• ODS 16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes 

Pergunta 27. A organização colabora e compartilha treinamentos e estratégias de 

anticorrupção e de tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em 

todos os níveis da empresa?  

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 

Autonomia e 

individualidade 

Avaliação e medição da 

GC 

Colaboração e 

compartilhamento 

Cultura Estratégia 
Treinamento e 

desenvolvimento 
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• ODS 17. Parcerias e meios de implementação 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 

Colaboração e 

compartilhamento 
Cultura Estratégia 

Mapeamento do 

conhecimento 
Plano de melhorias Tecnologia e sistemas 

Treinamento e 

desenvolvimento 

Pergunta 28. A organização implementa estratégias e planos que reforcem e 

desenvolvem o uso e compartilhamento de tecnologias de capacitação, como tecnologias de 

informação e de comunicação? 

SOCIEDADE E PARTES INTERESSADAS – 6 perguntas 

• ODS 4. Educação de Qualidade 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 
Ambiente externo 

Aprendizagem, inovação 

e criatividade 
Comunicação 

Cultura 
Suporte da alta 

administração 

Treinamento e 

desenvolvimento 

Pergunta 29. A organização fomenta ou apoia programas externos para concessão de 

bolsas ou auxílios estudantis para os filhos e filhas dos trabalhadores da empresa? 

• ODS 8. Trabalho decente e crescimento econômico 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 
Ambiente externo 

Aprendizagem, inovação 

e criatividade 
Cultura 

Processos Plano de melhorias 
Suporte da alta 

administração 

Treinamento e 

desenvolvimento 

Pergunta 30. A organização, por meio dos altos executivos e líderes, elabora e 

implementa planos e processos para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão 

moderna, e fomentar o emprego digno, não só dentro da organização, mas fora dela? 

• ODS 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis 

Ambiente externo 
Colaboração e 

compartilhamento 
Plano de melhorias 

Suporte da alta 

administração 

Treinamento e 

desenvolvimento 

Pergunta 31. A organização planifica ações e projetos de melhoria em colaboração com 

a comunidade para fortalecer, proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural no lugar 

onde reside? 

• ODS 13. Ação contra a mudança global do clima 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 

Aprendizagem, 

inovação e criatividade 
Comunicação Processos 

Plano de melhorias 
Treinamento e 

desenvolvimento 

Pergunta 32. A organização desenvolve e comunica publicamente os planos e processos 

alinhados com os objetivos da organização sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e 

alerta precoce da mudança do clima? 
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• ODS 15. Vida terrestre 

Pergunta 33. A organização planifica ações e projetos de melhoria em colaboração com 

a comunidade para combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado no lugar onde 

reside? 

• ODS 17. Parcerias e meios de implementação 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 

Colaboração e 

compartilhamento 
Cultura Processos 

Plano de melhorias 
Suporte da alta 

administração 

Treinamento e 

desenvolvimento 

Pergunta 34. A organização, por meio dos altos executivos e líderes, desenvolve ações 

e planos em colaboração com outras organizações, governos, comunidade e partes interessadas 

para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? 

RESULTADOS DE ALTO IMPACTO – 6 perguntas 

• ODS 2. Fome zero e agricultura sustentável 

Pergunta 35. A organização usa ferramentas de avaliação e mapeamento da informação 

para corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados? 

• ODS 5. Igualdade de gênero 

Avaliação e medição da 

GC 

Colaboração e 

compartilhamento 

Conhecimento explícito 

e tácito 
Plano de melhorias 

Pergunta 36. A organização implementa planos e projetos em colaboração com 

mulheres para acabar com todas as formas de violência, discriminação e desigualdade de gênero 

dentro da organização?  

• ODS 10. Redução das desigualdades 

Avaliação e medição da 

GC 
Cultura 

Mapeamento do 

conhecimento 
Plano de melhorias 

Pergunta 37. A organização implementa e avalia planos e projetos para criar uma 

cultura de inclusão social, econômica e política de todos os empregados independentemente da 

idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra? 

 

 

Alinhamento com os 

objetivos de negócio 
Ambiente externo 

Colaboração e 

compartilhamento 
Cultura 

Processos Plano de melhorias 
Suporte da alta 

administração 

Ambiente externo 
Avaliação e medição da 

GC 

Colaboração e 

compartilhamento 

Conhecimento explícito 

e tácito 

Mapeamento do 

conhecimento 
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• ODS 12. Consumo e produção responsáveis 

Ambiente externo 
Avaliação e medição da 

GC 

Colaboração e 

compartilhamento 

Conhecimento explícito 

e tácito 

Mapeamento do 

conhecimento 

Pergunta 38. A organização avalia os resultados de projetos e ações para o uso eficiente 

dos recursos naturais e/ou produção e consumo responsável? 

• ODS 15. Vida terrestre 

Pergunta 39. A organização avalia os planos e projetos implementados para proteger, 

restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres? 

• ODS 16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes 

Avaliação e medição da 

GC 

Colaboração e 

compartilhamento 

Conhecimento explícito 

e tácito 
Cultura 

Pergunta 40. A organização avalia a cultura organizacional para fortalecer projetos de 

mobilização de recursos e colaborar com a capacitação e uso de ferramentas para um 

desenvolvimento sustentável eficiente? 

As perguntas foram analisadas várias vezes para corrigir a ortografia e o sentido da 

pergunta, pois deviam ser respondidas conforme as opções de resposta estabelecidas na escala 

de Likert, como mostrado na Figura 21. 

Finalizada essa etapa, procedeu-se a utilizar a ferramenta de “Google Forms” para poder 

montar o formulário por internet. Em total, 8 seções foram construídas. A primeira seção é a 

bem-vinda ao questionário, apresentação do pesquisador, apresentação da pesquisa, 

detalhamento do questionário, número de perguntas e tempo estimado de resposta, 

esclarecimento que todas as respostas serão mantidas em sigilo, e o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE. 

A segunda seção é uma seção condicionada à resposta do TCLE, se o respondente 

seleciona a opção “Não” no final da Seção 1. Ele será dirigido à seção 2, onde é pedido que 

volte à seção anterior e leia com atenção todas as informações, é incluído um e-mail de contato 

caso que o respondente apresente dúvidas. 

A seção 3 é condicionada se o respondente aceita o TCLE, e é encaminhado para poder 

traçar o Perfil Organizacional. Nessa seção é perguntado o nome da empresa, o estado ou 

território onde a empresa está sediada, o estado e a cidade onde o respondente trabalha, o 

Ambiente externo 
Colaboração e 

compartilhamento 
Cultura 

Mapeamento do 

conhecimento 

Plano de melhorias 
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número estimado de funcionários que trabalham na organização, as atividades econômicas que 

melhor se encaixam na organização de acordo com dados e informação do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) e a Comissão Nacional de Classificação (CONCLA), a 

ocupação atual do respondente, o nível atual dentro da organização, e quanto tempo está na 

posição atual. Algumas das perguntas são de caráter obrigatório e outras não, sendo que o 

respondente deve responder em que estado e cidade a empresa está sediada, quantos 

funcionários trabalham na organização, as atividades econômicas da organização e o nível de 

trabalho atual, as demais perguntas são de caráter opcional. 

As seções 4, 5, 6 e 7 são a aplicação do questionário com as perguntas formuladas e 

apresentadas anteriormente, foram divididas em 4 seções que representam cada uma das 4 áreas 

de responsabilidade das dimensões do KMEM21 como apresentado na Figura 16 e explicado 

na descrição da Figura 20. Assim cada uma das seções se compõe de: 

• Seção 4: Área de responsabilidade de Direção. Dimensões de Cultura Organizacional e 

Liderança, Funcionários e Colaboradores, e Estratégias e Planos. As perguntas para estão 

seção são:  

1. Os altos executivos e líderes desenvolvem ativamente um plano e um ambiente de 

qualidade que permite o desenvolvimento e crescimento dentro da organização, como parte dos 

objetivos de negócio? 

2. Os altos executivos e líderes permitem e avaliam a autonomia, comunicação, 

aprendizagem e criatividade como parte de uma cultura organizacional para alcançar os 

objetivos de negócio? 

3. Dentro da organização são criados programas, incentivos, treinamentos ou informação 

por parte dos altos executivos e líderes que permita entender e colaborar com o uso eficiente de 

recursos naturais e/ou produção e consumo responsável? 

4. Existe dentro da organização apoio dos altos executivos e líderes para compartilhar e 

avaliar estratégias que fortalecem as leis e políticas internas, regionais, nacionais e de 

desenvolvimento sustentável? 

5. Dentro da organização são criados programas ou projetos que apoiem e acompanhem 

o uso de creches e escolas para os filhos e filhas dos funcionários que trabalham na organização? 
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6. Dentro da organização são criados programas ou projetos que incentivem e 

comuniquem a aprendizagem, inovação e criatividade dos empregados para alcançar os 

objetivos de negócio? 

7. Existe dentro da organização acompanhamento por parte dos altos executivos e líderes 

para mapear, avaliar e mitigar as desigualdades de resultados e empoderar e promover a 

inclusão social? 

8. Existe dentro da organização como parte dos objetivos de negócio, ferramentas de 

medição e comunicação que apresentem o uso eficiente de recursos naturais e/ou produção e 

consumo responsável? 

9. As estratégias da organização são avaliadas e alinhadas com os objetivos de negócio, 

para fortalecer e facilitar o desenvolvimento da pesquisa cientifica e melhorar as capacidades 

tecnologias internas? 

10. São desenvolvidos e implementados estratégias para monitorar os impactos do uso 

de recursos naturais e/ou produção e consumo dentro da organização? 

11. Dentro da organização são criados planos e estratégias de colaboração e apoio para 

assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável dos solos, florestas e ecossistemas 

terrestres? 

12. Os planos da organização promovem e fortalecem a mobilização de tecnologia, 

sistemas e recursos internos para incentivar a colaboração e capacitação para um 

desenvolvimento sustentável ótimo? 

• Seção 5: Área de responsabilidade de Desenvolvimento. Dimensões de Processos e 

Operações e Recursos. As perguntas para estão seção são: 

13. Existe dentro da organização como parte dos objetivos ou metas de negócio, 

treinamento e colaboração para implementar processos e estratégias para o uso eficiente da água 

em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis de corpos de água? 

14. Os processos da organização promovem políticas orientadas para o desenvolvimento 

e geração de trabalhos decentes, fomento à criatividade e inovação, e proteção dos direitos 

trabalhistas? 
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15. Os processos e operações da organização estão alinhados com os objetivos do 

negócio para fazer uso eficiente dos recursos naturais e/ou produção e consumo responsável? 

16. A organização avalia e mensura o impacto dos processos e operações internas 

relacionados com a poluição e detrito marinho e todas suas formas? 

17. A organização avalia e mensura o impacto dos processos e operações internas 

relacionados com a poluição, desertificação e degradação dos solos e ecossistemas terrestres? 

18. A organização destina recursos (sejam físicos, financeiros ou tecnológicos) para 

fomentar ou incentivar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação 

técnica, profissional e superior? 

19. A organização destina recursos (sejam físicos, financeiros ou tecnológicos) para 

aprender, aplicar e fomentar o uso de energias limpas e renováveis internamente? 

20. A organização destina recursos (sejam físicos, financeiros ou tecnológicos) para 

aprender e melhorar os processos e políticas internas para dar oportunidades de emprego e 

trabalho a homens, mulheres, jovens e pessoas com deficiência por igual? 

21. A organização destina recursos (sejam físicos, financeiros ou tecnológicos) para 

melhorar e desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente para 

alcançar os objetivos de negócio? 

22. A organização destina recursos (sejam físicos, financeiros ou tecnológicos) para 

melhorar, proteger e conservar o entorno e ecossistema onde reside? 

• Seção 6: Área de responsabilidade de Apoio. Dimensão de Informação e Conhecimento. As 

perguntas para estão seção são: 

23. Dentro da organização são criados planos e ações para implementar sistemas de 

proteção social, particularmente estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis 

a gênero? 

24. Dentro da organização são criados estratégias e planos para treinar e promover o 

crescimento, aprendizagem e desenvolvimento pessoal dos trabalhadores como parte dos 

objetivos e metas de negócio? 
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25. A infraestrutura e tecnologias de informação disponíveis dentro da organização, são 

suficientes para fortalecer e facilitar o desenvolvimento de conhecimento organizacional, 

científico, tecnológico e humano? 

26. Dentro da organização são criados canais de comunicação, ferramentas de avaliação 

e/ou métodos de mapeamento de informação para adotar práticas sustentáveis públicas e 

privadas? 

27. A organização colabora e compartilha treinamentos e estratégias de anticorrupção e 

de tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis da 

empresa?  

28. A organização implementa estratégias e planos que reforcem e desenvolvem o uso e 

compartilhamento de tecnologias de capacitação, como tecnologias de informação e de 

comunicação? 

• Seção 7: Área de responsabilidade de Resultados. Dimensões de Sociedade e Partes 

Interessadas e Resultados de Alto Impacto. As perguntas para estão seção são: 

29. A organização fomenta ou apoia programas externos para concessão de bolsas ou 

auxílios estudantis para os filhos e filhas dos trabalhadores da empresa? 

30. A organização, por meio dos altos executivos e líderes, elabora e implementa planos 

e processos para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna, e fomentar o 

emprego digno, não só dentro da organização, mas fora dela? 

31. A organização planifica ações e projetos de melhoria em colaboração com a 

comunidade para fortalecer, proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural no lugar 

onde reside? 

32. A organização desenvolve e comunica publicamente os planos e processos alinhados 

com os objetivos da organização sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta 

precoce da mudança do clima? 

33. A organização planifica ações e projetos de melhoria em colaboração com a 

comunidade para combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado no lugar onde 

reside? 
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34. A organização, por meio dos altos executivos e líderes, desenvolve ações e planos 

em colaboração com outras organizações, governos, comunidade e partes interessadas para 

alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? 

35. A organização usa ferramentas de avaliação e mapeamento da informação para 

corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados? 

36. A organização implementa planos e projetos em colaboração com mulheres para 

acabar com todas as formas de violência, discriminação e desigualdade de gênero dentro da 

organização?  

37. A organização implementa e avalia planos e projetos para criar uma cultura de 

inclusão social, econômica e política de todos os empregados independentemente da idade; 

gênero; deficiência; etnia; religião, condição econômica, ou outra? 

38. A organização avalia os resultados de projetos e ações para o uso eficiente dos 

recursos naturais e/ou produção e consumo responsável? 

39. A organização avalia os planos e projetos implementados para proteger, restaurar e 

promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres? 

40. A organização avalia a cultura organizacional para fortalecer projetos de mobilização 

de recursos e colaborar com a capacitação e uso de ferramentas para um desenvolvimento 

sustentável eficiente? 

Na última seção, a oitava, marca o fim do questionário, em que se o respondente desejar, 

pode digitar o e-mail para receber os resultados, salientando nessa seção que, esses resultados 

não certificam nem outorgam nenhum título ou certificação que possa ser válido ou usado para 

outros fins, pois, é parte de uma análise e interpretação do pesquisador e só com o objetivo de 

ser uma pesquisa acadêmica. 

O Anexo 05 apresenta capturas de tela do questionário, assim mesmo o próprio 

questionário na integra está disponível e pode ser acessado pelo seguinte link: 

https://forms.gle/y4NgBgvMwL2dVxSf9. 

 Aplicação do questionário e unidade de análise prática 

Como explicado no capítulo 1, o objetivo do trabalho é aplicar o questionário em 

empresas brasileiras com objetivos de sustentabilidade traçados. Tal objetivo foi estabelecido 

desde o título desta dissertação até os objetivos. A subseção 1.5.5 de objeto de estudo apresenta 

https://forms.gle/y4NgBgvMwL2dVxSf9
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uma opção para poder encontrar o público alvo e poder realizar a pesquisa definida ao longo do 

Capitulo 1. A iniciativa voluntária criada no ano 2000 conhecida como Pacto Global, é uma 

iniciativa que busca chamar e motivar às empresas para alinharem suas estratégias e operações 

aos 10 princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e 

Anticorrupção, e para desenvolver ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da 

sociedade (PACTO GLOBAL, 2019a).  

No Brasil, o Pacto Global - Rede Brasil foi criado no ano de 2003, e é a terceira maior 

rede do mundo, com mais de 1100 membros, de acordo com o levantamento realizado pela 

Época Negócios em 2020. O Pacto Global foi considerado a principal iniciativa de 

sustentabilidade corporativa do país (PACTO GLOBAL, 2019b). Com essa iniciativa, 

entendeu-se que as empresas que são membros do Pacto Global têm objetivos de 

sustentabilidade traçados nos seus planos e estratégias corporativas, como menciona Pacto 

Global (2019a). 

Para poder estabelecer contato ou determinar quais empresas são parte dessa iniciativa 

aqui no Brasil, procedeu-se a entrar no site do Pacto Global e ver os integrantes. O site 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants fornece todas as informações 

necessárias, classificando as organizações como tipo de empresa, se é acadêmico, uma 

associação, uma companhia ou uma PME, o nível, se é signatário ou participante, a plataforma 

na qual estão inseridas, o qual se relaciona com os ODS que estão atingindo, o tipo de iniciativa, 

que se relaciona às metas que a ONU tem proposto, como Ambição de Negócio para 1.5°C ou 

Grupos anticorrupção, entre outros, o país, o setor organizacional, por exemplo, se é uma 

empresa de químicos, construção, etc., e o status, se é ativo ou não comunicado. 

Destarte, para este trabalho, optou-se por escolher as seguintes características:  

• Que a empresa estivesse situada no Brasil; 

• Com status ativo na plataforma; 

• O tipo organizacional fosse uma companhia ou PME individual e não um conglomerado ou 

fundação;  

• Fosse entre as primeiras, no Brasil, em se unir à iniciativa. 

Assim, 10 empresas foram escolhidas de diferentes setores organizacionais, que vão 

desde químicos, produção de papel, indústria mineral, construção, até produtores de comida. 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants
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Dessa forma leu-se os relatórios fornecidos pelas empresas no site do Pacto Global, entrou-se 

no site de cada uma das empresas, e procurou-se um endereço de e-mail para poder entrar em 

contato e convidar para participar da pesquisa e responder o questionário. Em total, cinco 

empresas responderam o questionário. 

Levando-se em consideração, procedeu-se a analisar as respostas fornecidas pelas 

empresas, a seção 6.4 detalha toda a análise feita e resultados obtidos, assim como as 

Considerações Finais. 

 Resultados 

O nome das empresas não será divulgado neste trabalho, nem nenhum outro meio, pois, 

como foi mencionado no questionário, na Carta de Apresentação de Pesquisa e Pesquisadores 

Associados enviado a cada uma das empresas, e no e-mail, quando foram convidadas as 

organizações a participarem da pesquisa, todas as respostas e os respondentes, assim como 

informações de identidade das empresas se manteriam em sigilo total, sendo apenas utilizados 

para identificação e caracterização por parte do pesquisador e com fins estritamente 

relacionados à pesquisa. 

Na subseção 6.3.2 foi dito que, cinco empresas responderam ao questionário enviado, 

para poder identificar as cinco empresas sem colocar em risco o bom nome e imagem de cada 

uma delas, serão nomeadas de forma diferente e apenas descrevendo características básicas 

fornecidas na seção 3 de Perfil Organizacional do questionário, como aparece no Quadro 44. 

A Organização A está sediada no estado de Rio Grande do Sul, conta com mais de 499 

trabalhadores e sua principal atividade econômica é de Indústrias de Transformação. O 

respondente leva 4 anos na posição atual, e para não gerar conflitos na identificação dele com 

outros membros da mesma organização ou das outras organizações respondentes, não será 

detalhado a ocupação ou o nível de trabalho atual.  

A Organização B está sediada no estado de São Paulo, conta com mais de 499 

trabalhadores e sua principal atividade econômica é de Indústrias de Transformação. O 

respondente leva 2 anos na posição atual, e como no caso anterior, para não gerar conflitos na 

identificação dele com outros membros da mesma organização ou das outras organizações 

respondentes, não será detalhado a ocupação ou o nível de trabalho atual.  

A Organização C está sediada no estado de São Paulo, conta com mais de 499 

trabalhadores e sua principal atividade econômica é de Agricultura, Pecuária, Produção 
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Florestal, Pesca e Aquicultura, Indústrias Extrativas, e Indústrias De Transformação. O 

respondente leva 1 ano e 4 meses na posição atual, e novamente, para não gerar conflitos na 

identificação dele com outros membros da mesma organização ou das outras organizações 

respondentes, não será detalhado a ocupação ou o nível de trabalho atual.  

A Organização D está sediada no estado de Pernambuco, a organização tem entre 100 a 

499 trabalhadores e sua principal atividade econômica é de Fabricação de Outros Produtos 

Químicos não especificados. O respondente leva 1 ano e 1 mês na posição atual, e como com 

as outras organizações, para manter o sigilo, não haverá identificação da posição ou nível de 

trabalho atual. 

 A organização E está sediada no estado de São Paulo, a organização conta com mais de 

499 trabalhadores e sua principal atividade econômica é de Fabricação de produtos para 

construção. O respondente leva 2 anos e 6 meses na posição atual, e para não gerar conflitos na 

identificação dele com outros membros da mesma organização ou das outras organizações 

respondentes, não será detalhado a ocupação ou o nível de trabalho atual.  

Quadro 44. Caracterização das organizações respondentes 

 Organização A Organização B Organização C Organização D Organização E 

Estado onde a 

empresa está 

sediada 

Rio Grande do 

Sul 
São Paulo São Paulo Pernambuco São Paulo 

Porte da 

empresa 
Grande empresa Grande empresa Grande empresa Médio porte Grande empresa 

Principal 

atividade 

econômica 

Indústrias de 

Transformação 

Indústrias de 

Transformação 

Agricultura, 

Pecuária, 

Produção 

Florestal, Pesca 

e Aquicultura; 

Indústrias 

Extrativas; 

Indústrias De 

Transformação 

Outros Produtos 

Químicos não 

especificados 

Fabricação de 

produtos para 

construção 

Tempo na 

posição atual 

do 

respondente 

4 anos 2 anos 1 ano e 4 meses 1 ano e 1 mês 
2 anos e 6 

meses 

Fonte: Elaborado pelo autor 

As Organizações A, B, C, D e E responderam e concordaram com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE proposto no começo do questionário. O Anexo 06 

apresenta as respostas em conjunto das Organizações A, B e C, sem identificar nenhuma delas 

para manter o sigilo e confidencialidade. 
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A seguir, são apresentadas as tabelas de pontuações de cada uma das organizações, de 

acordo como foi mostrado no Quadro 42 e que definido como a Técnica nesta pesquisa. Cada 

uma das tabelas de pontuações apresenta umas cores em cada Dimensão e cada Área de 

Responsabilidade do KMEM21. Existem três cores e cada uma indica um grau de avaliação 

conforme os resultados obtidos. 

Quadro 45. Tabela de Pontuação da Organização A 

Organização A 

ÁREA DIMENSÃO PERGUNTA RESPOSTA RESULTADO 
TOTAL 

POR DIM. 

TOTAL 

POR ÁREA 

D
IR

E
Ç

Ã
O

 

Cultura 

Organizacional 

e Liderança 

Pergunta 1 Sempre 2,5% 

9,1% 

25,5% 

Pergunta2 Sempre 2,5% 

Pergunta 3 Regularmente 1,6% 

Pergunta 4 Sempre 2,5% 

Funcionários e 

Colaboradores 

Pergunta 5 Regularmente 1,6% 

7,3% 
Pergunta 6 Sempre 2,5% 

Pergunta 7 Regularmente 1,6% 

Pergunta 8 Regularmente 1,6% 

Estratégias e 

Planos 

Pergunta 9 Regularmente 1,6% 

9,1% 
Pergunta 10 Sempre 2,5% 

Pergunta 11 Sempre 2,5% 

Pergunta 12 Sempre 2,5% 

D
E

S
E

N
V

O
L

V
IM

E
N

T
O

 

Processos e 

Operações 

Pergunta 13 Regularmente 1,6% 

8,2% 

19,8% 

Pergunta 14 Sempre 2,5% 

Pergunta 15 Sempre 2,5% 

Pergunta 16 Nunca 0,0% 

Pergunta 17 Regularmente 1,6% 

Recursos 

Pergunta 18 Sempre 2,5% 

11,6% 

Pergunta 19 Sempre 2,5% 

Pergunta 20 Regularmente 1,6% 

Pergunta 21 Sempre 2,5% 

Pergunta 22 Sempre 2,5% 

A
P

O
IO

 

Informação e 

Conhecimento 

Pergunta 23 Pouco 0,8% 

13,3% 13,3% 

Pergunta 24 Sempre 2,5% 

Pergunta 25 Sempre 2,5% 

Pergunta 26 Sempre 2,5% 

Pergunta 27 Sempre 2,5% 

Pergunta 28 Sempre 2,5% 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

Sociedade e 

Partes 

Interessadas 

Pergunta 29 Nunca 0,0% 

9,9% 

19,6% 

Pergunta 30 Sempre 2,5% 

Pergunta 31 Pouco 0,8% 

Pergunta 32 Sempre 2,5% 

Pergunta 33 Regularmente 1,6% 

Pergunta 34 Sempre 2,5% 

Resultados de 

Alto Impacto 

Pergunta 35 Regularmente 1,6% 

9,7% 

Pergunta 36 Pouco 0,8% 

Pergunta 37 Regularmente 1,6% 

Pergunta 38 Sempre 2,5% 

Pergunta 39 Regularmente 1,6% 

Pergunta 40 Regularmente 1,6% 

TOTAL 78,2% 78,2% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A cor verde indica que a somatória das porcentagens das respostas está em um grau 

ótimo e os indicadores que foram utilizados para avaliar e formular essa pergunta estão sendo 

cumpridos e utilizados de forma excelente. 

A cor amarela indica que a somatória das porcentagens das respostas está em um grau 

aceitável mas pode melhorar, para isso é necessário rever quais indicadores foram utilizados 

para formular as perguntas e rever dentro da organização quais desses indicadores devem ser 

atendidos de melhor forma. Finalmente, a cor vermelha indica que a somatória das porcentagens 

das respostas está em um grau baixo ou nulo, portanto, tem que ser reexaminados os indicadores 

utilizados para saber como a organização pode melhorar. 

O Quadro 45 apresenta a Tabela de Pontuação da Organização A. Pode ser analisado 

que em nenhum dos resultados do Total por Dimensão ou Total por Área aparece em vermelho, 

o que indica que a organização, de acordo com as respostas fornecidas, está em um grau 

aceitável e ótimo conforme a descrição e cumprimentos dos indicadores estabelecidos neste 

trabalho. 

Igualmente, ao comprovar as respostas, a maioria delas apresentam uma frequência de 

“Regularmente” ou “Sempre”, apenas 5 das 40 perguntas apresentaram respostas como 

“Pouco” ou “Nunca”, tais perguntas são a 16, 23, 29, 31, e 36. Interpretando melhor esse 

resultado, entende-se que os ODS relacionados com essas perguntas são o ODS 1, ODS 4, ODS 

5, ODS 11 e ODS 14. 

O Quadro 46 apresenta a Tabela de Pontuação da Organização B, e um quesito a destacar 

é que a avaliação da Organização B apresentou todos os resultados do Total por Dimensão e 

Total por Área em amarelo. Em outras palavras, a organização encontra-se em um ponto 

susceptível, pois, dependendo como continue agindo vai definir seus indicadores como ótimos 

ou baixos. Este, talvez, seja o cenário mais incerto para uma organização, pois, pode ser uma 

fase de transição ou de aprendizagem. As respostas fornecidas pelo respondente da Organização 

B variam muito, o que pode representar a realidade dos resultados, desde o ponto de vista do 

pesquisador infere-se que as respostas fornecidas pela Organização B são as mais próximas a 

realidade empresarial geral. 
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Quadro 46. Tabela de Pontuação da Organização B 

Organização B 

ÁREA DIMENSÃO PERGUNTA RESPOSTA RESULTADO 
TOTAL 

POR DIM. 

TOTAL 

POR ÁREA 

D
IR

E
Ç

Ã
O

 

Cultura 

Organizacional 

e Liderança 

Pergunta 1 Regularmente 1,6% 

6,4% 

17,6% 

Pergunta2 Regularmente 1,6% 

Pergunta 3 Regularmente 1,6% 

Pergunta 4 Regularmente 1,6% 

Funcionários e 

Colaboradores 

Pergunta 5 Pouco 0,8% 

5,6% 
Pergunta 6 Regularmente 1,6% 

Pergunta 7 Regularmente 1,6% 

Pergunta 8 Regularmente 1,6% 

Estratégias e 

Planos 

Pergunta 9 Regularmente 1,6% 

5,6% 
Pergunta 10 Regularmente 1,6% 

Pergunta 11 Pouco 0,8% 

Pergunta 12 Regularmente 1,6% 

D
E

S
E

N
V

O
L

V
IM

E
N

T
O

 

Processos e 

Operações 

Pergunta 13 Sempre 2,5% 

8,2% 

15,4% 

Pergunta 14 Sempre 2,5% 

Pergunta 15 Regularmente 1,6% 

Pergunta 16 Pouco 0,8% 

Pergunta 17 Pouco 0,8% 

Recursos 

Pergunta 18 Pouco 0,8% 

7,2% 

Pergunta 19 Regularmente 1,6% 

Pergunta 20 Regularmente 1,6% 

Pergunta 21 Regularmente 1,6% 

Pergunta 22 Regularmente 1,6% 

A
P

O
IO

 

Informação e 

Conhecimento 

Pergunta 23 Pouco 0,8% 

9,7% 9,7% 

Pergunta 24 Regularmente 1,6% 

Pergunta 25 Regularmente 1,6% 

Pergunta 26 Regularmente 1,6% 

Pergunta 27 Sempre 2,5% 

Pergunta 28 Regularmente 1,6% 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

Sociedade e 

Partes 

Interessadas 

Pergunta 29 Nunca 0,0% 

9,9% 

19,6% 

Pergunta 30 Sempre 2,5% 

Pergunta 31 Regularmente 1,6% 

Pergunta 32 Sempre 2,5% 

Pergunta 33 Pouco 0,8% 

Pergunta 34 Sempre 2,5% 

Resultados de 

Alto Impacto 

Pergunta 35 Regularmente 1,6% 

9,7% 

Pergunta 36 Regularmente 1,6% 

Pergunta 37 Regularmente 1,6% 

Pergunta 38 Regularmente 1,6% 

Pergunta 39 Pouco 0,8% 

Pergunta 40 Sempre 2,5% 

TOTAL 62,3% 62,3% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O Quadro 47 indica os resultados obtidos na Tabela de Pontuações da Organização C. 

Estas respostas analisadas no geral e comparadas com as outras tabelas de pontuações, 

apresentam resultados interessantes. Pois, um destaque para apontar é o Total por Dimensão 

para Cultura Organizacional e Liderança, posto que atingiu um porcentual de 4,8 e é sinalizado 

em vermelho, ou seja, é uma indicação de que essa dimensão e seus indicadores, assim como a 

relação com os ODS é baixa ou nula.  
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Como fato complementar, os ODS que estão relacionados nessas perguntas são o ODS 

8, ODS 9, ODS 12 e ODS 16. Três desses ODS podem ser classificados como ODS destinados 

à economia e o outro como um ODS destinado à sociedade. O que, a nível organizacional, pode 

representar um ponto para prestar maior atenção e melhorar. Contudo, o resultado das outras 

duas dimensões e do Total por Área ajudaram a “classificar” em geral a Organização C em um 

grau amarelo, ou aceitável. 

Quadro 47. Tabela de Pontuação da Organização C 

Organização C 

ÁREA DIMENSÃO PERGUNTA RESPOSTA RESULTADO 
TOTAL 

POR DIM. 

TOTAL 

POR ÁREA 

D
IR

E
Ç

Ã
O

 

Cultura 

Organizacional 

e Liderança 

Pergunta 1 Pouco 0,8% 

4,8% 

20,5% 

Pergunta2 Pouco 0,8% 

Pergunta 3 Regularmente 1,6% 

Pergunta 4 Regularmente 1,6% 

Funcionários e 

Colaboradores 

Pergunta 5 Sempre 2,5% 

6,6% 
Pergunta 6 Pouco 0,8% 

Pergunta 7 Pouco 0,8% 

Pergunta 8 Sempre 2,5% 

Estratégias e 

Planos 

Pergunta 9 Sempre 2,5% 

9,1% 
Pergunta 10 Sempre 2,5% 

Pergunta 11 Sempre 2,5% 

Pergunta 12 Regularmente 1,6% 

D
E

S
E

N
V

O
L

V
IM

E
N

T
O

 

Processos e 

Operações 

Pergunta 13 Sempre 2,5% 

10,8% 

20,7% 

Pergunta 14 Sempre 2,5% 

Pergunta 15 Sempre 2,5% 

Pergunta 16 Pouco 0,8% 

Pergunta 17 Sempre 2,5% 

Recursos 

Pergunta 18 Regularmente 1,6% 

9,9% 

Pergunta 19 Sempre 2,5% 

Pergunta 20 Pouco 0,8% 

Pergunta 21 Sempre 2,5% 

Pergunta 22 Sempre 2,5% 

A
P

O
IO

 

Informação e 

Conhecimento 

Pergunta 23 Pouco 0,8% 

11,5% 11,5% 

Pergunta 24 Sempre 2,5% 

Pergunta 25 Regularmente 1,6% 

Pergunta 26 Sempre 2,5% 

Pergunta 27 Sempre 2,5% 

Pergunta 28 Regularmente 1,6% 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

Sociedade e 

Partes 

Interessadas 

Pergunta 29 Sempre 2,5% 

14,1% 

23,9% 

Pergunta 30 Regularmente 1,6% 

Pergunta 31 Sempre 2,5% 

Pergunta 32 Sempre 2,5% 

Pergunta 33 Sempre 2,5% 

Pergunta 34 Sempre 2,5% 

Resultados de 

Alto Impacto 

Pergunta 35 Pouco 0,8% 

9,8% 

Pergunta 36 Pouco 0,8% 

Pergunta 37 Regularmente 1,6% 

Pergunta 38 Sempre 2,5% 

Pergunta 39 Sempre 2,5% 

Pergunta 40 Regularmente 1,6% 

TOTAL 76,6% 76,6% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Por outro lado, o Quadro 48 apresenta os resultados da Organização D. Nos resultados 

de Total por Dimensão pode ser encontrado uma dimensão em vermelho, porém, o resultado 

no Total por Área não é afetado com este resultado. Em gera está organização apresentou 

resultados ótimos, muito semelhantes aos resultados obtidos pela Organização C. 

Quadro 48. Tabela de Pontuação da Organização D 

Organização D 

ÁREA DIMENSÃO PERGUNTA RESPOSTA RESULTADO 
TOTAL 

POR DIM. 

TOTAL 

POR 

ÁREA 

D
IR

E
Ç

Ã
O

 

Cultura 

Organizacional 

e Liderança 

Pergunta 1 Regularmente 1,6% 

9,1% 

24,0% 

Pergunta2 Sempre 2,5% 

Pergunta 3 Sempre 2,5% 

Pergunta 4 Sempre 2,5% 

Funcionários e 

Colaboradores 

Pergunta 5 Nunca 0,0% 

4,9% 
Pergunta 6 Regularmente 1,6% 

Pergunta 7 Pouco 0,8% 

Pergunta 8 Sempre 2,5% 

Estratégias e 

Planos 

Pergunta 9 Sempre 2,5% 

10,0% 
Pergunta 10 Sempre 2,5% 

Pergunta 11 Sempre 2,5% 

Pergunta 12 Sempre 2,5% 

D
E

S
E

N
V

O
L

V
IM

E
N

T
O

 

Processos e 

Operações 

Pergunta 13 Regularmente 1,6% 

9,8% 

20,5% 

Pergunta 14 Sempre 2,5% 

Pergunta 15 Sempre 2,5% 

Pergunta 16 Regularmente 1,6% 

Pergunta 17 Regularmente 1,6% 

Recursos 

Pergunta 18 Regularmente 1,6% 

10,7% 

Pergunta 19 Sempre 2,5% 

Pergunta 20 Regularmente 1,6% 

Pergunta 21 Sempre 2,5% 

Pergunta 22 Sempre 2,5% 

A
P

O
IO

 

Informação e 

Conhecimento 

Pergunta 23 Regularmente 1,6% 

8,9% 8,9% 

Pergunta 24 Sempre 2,5% 

Pergunta 25 Regularmente 1,6% 

Pergunta 26 Pouco 0,8% 

Pergunta 27 Pouco 0,8% 

Pergunta 28 Regularmente 1,6% 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

Sociedade e 

Partes 

Interessadas 

Pergunta 29 Pouco 0,8% 

12,4% 

23,9% 

Pergunta 30 Regularmente 1,6% 

Pergunta 31 Sempre 2,5% 

Pergunta 32 Sempre 2,5% 

Pergunta 33 Sempre 2,5% 

Pergunta 34 Sempre 2,5% 

Resultados de 

Alto Impacto 

Pergunta 35 Regularmente 1,6% 

11,5% 

Pergunta 36 Pouco 0,8% 

Pergunta 37 Regularmente 1,6% 

Pergunta 38 Sempre 2,5% 

Pergunta 39 Sempre 2,5% 

Pergunta 40 Sempre 2,5% 

TOTAL 76,6% 76,6% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 49. Tabela de Pontuação da Organização E 

Organização E 

ÁREA DIMENSÃO PERGUNTA RESPOSTA RESULTADO 
TOTAL 

POR DIM. 

TOTAL 

POR 

ÁREA 

D
IR

E
Ç

Ã
O

 

Cultura 

Organizacional 

e Liderança 

Pergunta 1 Sempre 2,5% 

10,0% 

30,0% 

Pergunta2 Sempre 2,5% 

Pergunta 3 Sempre 2,5% 

Pergunta 4 Sempre 2,5% 

Funcionários e 

Colaboradores 

Pergunta 5 Sempre 2,5% 

10,0% 
Pergunta 6 Sempre 2,5% 

Pergunta 7 Sempre 2,5% 

Pergunta 8 Sempre 2,5% 

Estratégias e 

Planos 

Pergunta 9 Sempre 2,5% 

10,0% 
Pergunta 10 Sempre 2,5% 

Pergunta 11 Sempre 2,5% 

Pergunta 12 Sempre 2,5% 

D
E

S
E

N
V

O
L

V
IM

E
N

T
O

 

Processos e 

Operações 

Pergunta 13 Sempre 2,5% 

10,0% 

22,5% 

Pergunta 14 Sempre 2,5% 

Pergunta 15 Sempre 2,5% 

Pergunta 16 Nunca 0,0% 

Pergunta 17 Sempre 2,5% 

Recursos 

Pergunta 18 Sempre 2,5% 

12,5% 

Pergunta 19 Sempre 2,5% 

Pergunta 20 Sempre 2,5% 

Pergunta 21 Sempre 2,5% 

Pergunta 22 Sempre 2,5% 

A
P

O
IO

 

Informação e 

Conhecimento 

Pergunta 23 Regularmente 1,6% 

12,3% 12,3% 

Pergunta 24 Regularmente 1,6% 

Pergunta 25 Sempre 2,5% 

Pergunta 26 Sempre 2,5% 

Pergunta 27 Sempre 2,5% 

Pergunta 28 Regularmente 1,6% 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

Sociedade e 

Partes 

Interessadas 

Pergunta 29 Nunca 0,0% 

10,0% 

23,2% 

Pergunta 30 Sempre 2,5% 

Pergunta 31 Sempre 2,5% 

Pergunta 32 Sempre 2,5% 

Pergunta 33 Nunca 0,0% 

Pergunta 34 Sempre 2,5% 

Resultados de 

Alto Impacto 

Pergunta 35 Sempre 2,5% 

13,2% 

Pergunta 36 Regularmente 1,6% 

Pergunta 37 Regularmente 1,6% 

Pergunta 38 Sempre 2,5% 

Pergunta 39 Sempre 2,5% 

Pergunta 40 Sempre 2,5% 

TOTAL 76,6% 76,6% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para finalizar, os resultados da Organização E são mostrados no Quadro 49. Se pode 

apreciar que está organização não teve nenhum resultado em vermelho, indicando que, como 

na Organização A, as suas atividades em favor dos ODS e das dimensões organizacionais do 

KMEM21 estão sendo atendidas de forma ótima. Como destaque, entre todos os resultados das 
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tabelas de pontuações, o resultado da Organização E é a que apresenta melhores valores, pois 

apenas a dimensão de Sociedade e Partes Interessadas teve uma avaliação porcentual abaixo do 

grau ótimo, os outros valores no Total por Dimensão e no Total por Área resultaram em verde, 

indicando um grau excelente ou de ótimo alcance. 

A importância destas tabelas de pontuações está relacionada com o Quadro 50 e com os 

gráficos a serem apresentados a seguir, que avaliam o desempenho das organizações por ODS 

e indicam qual é a porcentagem de atingimento de cada organização por ODS. Os quadros de 

avaliação de atingimento dos ODS mostram todos os ODS, exceto o ODS 3 que foi descartado 

dentro da análise de relação de indicadores de Dimensões do KMEM21 com os ODS como 

explicado na subseção 6.2.5 e apresentado no Quadro 43. Tais gráficos avaliam três cenários 

para cada ODS. 

Primeiro, se o ODS não está sendo atingido ou sendo pouco atingido, o grau de 

sinalização é de cor vermelho. Segundo caso, se o ODS está sendo parcialmente atingido, o que 

indica que é um ODS em potencial para ser trabalhado, o grau de sinalização é amarelo. E o 

terceiro cenário, se o ODS está sendo plenamente atingido, ou seja, é um grau de alcance ótimo 

e não precisa mudar nada, a sinalização é de cor verde. 

Quadro 50. Porcentagem atingido por ODS de cada organização 

 Organização A Organização B Organização C Organização D Organização E 

ODS Porcentagem 

ODS 1 33,3% 33,3% 33,3% 66,7% 66,7% 

ODS 2 66,7% 66,7% 33,3% 66,7% 100,0% 

ODS 4 55,6% 22,2% 88,9% 33,3% 66,7% 

ODS 5 33,3% 66,7% 33,3% 33,3% 66,7% 

ODS 6 66,7% 100,0% 100,0% 66,7% 100,0% 

ODS 7 100,0% 66,7% 100,0% 100,0% 100,0% 

ODS 8 93,3% 80,0% 66,7% 80,0% 93,3% 

ODS 9 93,3% 66,7% 66,7% 86,7% 100,0% 

ODS 10 66,7% 66,7% 50,0% 50,0% 83,4% 

ODS 11 33,3% 66,7% 100,0% 100,0% 100,0% 

ODS 12 88,9% 66,7% 94,5% 88,9% 100,0% 

ODS 13 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ODS 14 0,0% 33,3% 33,3% 66,7% 0,0% 

ODS 15 80,0% 40,0% 100,0% 93,3% 80,0% 

ODS 16 88,9% 88,9% 77,8% 77,8% 100,0% 

ODS 17 100,0% 77,8% 77,8% 88,9% 88,9% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para o caso dos ODS sinalizados em vermelho ou amarelo, volta-se à tabela de 

pontuação respectiva para a organização avaliada e procura-se em que perguntas esses ODS 

foram avaliados. Realizada a busca, registra-se quais indicadores foram utilizados para formular 

e avaliar essa pergunta, em seguida, o intuito é sugerir à organização por meio dessas 
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informações quais ODS não estão atingindo, ou que potencialmente podem atingir, e quais 

indicadores respectivos podem ser trabalhados para que a organização efetue as ações 

necessárias e incremente a porcentagem de atingimento desses ODS. 

O Quadro 50 apresenta os resultados gerais das porcentagens atingidas para cada ODS 

em cada uma das cinco organizações. Analisando o quadro, salienta-se que dois ODS, o ODS 

1 e o ODS 14, nas cinco organizações tiveram uma porcentagem sinalizada em vermelho ou 

amarelo, ou seja, por debaixo do nível estabelecido para esses ODS serem ótimos. Por outro 

lado, apenas um ODS, o ODS 13, esteve presente com um nível ótimo nas cinco organizações. 

Finalmente, apenas um ODS, o ODS 10, está sinalizado em amarelo em quatro das cinco 

organizações, infere-se que este ODS pode ser um presente em toda organização na forma de 

ODS com potencial para ser desenvolvido. Os outros ODS apresentam valores de sinalização 

variáveis entre as organizações, e por tanto serão analisados para cada organização de forma 

individual. 

Análise para a Organização A: 

Utilizando os dados obtidos no Quadro 50 para a Organização A, construiu-se o Gráfico 

1, que apresenta individualmente a porcentagem atingida de cada ODS. Analisando o gráfico, 

pode se frisar vários pontos. Dos 16 ODS avaliados, novamente mencionando que o ODS 3 não 

foi incluído, 4 ODS apresentam uma sinalização vermelha ou abaixo do patamar estabelecido 

para cada ODS ser qualificado como potencial ou ótimo, neste caso foram os ODS 1, ODS 5, 

ODS 11, e ODS 14. O ODS 14 que tem um valor de 0,0 não alcançou nenhuma porcentagem 

como resultado das respostas às perguntas que avaliam esse ODS no questionário, com o qual 

ele é considerado nulo dentro da Organização A. 

Outros 4 ODS alcançaram um patamar meio para serem qualificados como ODS 

potenciais que podem ser atingidos na Organização A, é o caso para o ODS 2, ODS 4, ODS 6, 

e ODS 10. Para finalizar, 8 dos ODS atingiram um nível alto, sendo qualificados como ótimos 

e, por tanto, indicados como ODS que estão presentes dentro da Organização A e não precisam 

de ações para continuar sendo atingidos, tais ODS são o ODS 7, ODS 8, ODS 9, ODS 12, ODS 

13, ODS 15, ODS 16, e ODS 17. O ODS 15 talvez merece maior atenção dentro deste grupo, 

pois é o ODS que ficou à margem e recebeu menor porcentagem dentro dos ODS de nível 

ótimo. 
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Gráfico 1. Porcentagem atingido por ODS para a Organização A 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Ações que devem ser aplicadas na Organização A: 

A nível geral, a Organização A apresentou 8 ODS abaixo do porcentual necessário para 

ter um grau de sinalização verde, ou seja, ser qualificados como ODS atingidos a nível ótimo. 

Com esses resultados pode ser entendido que a Organização A se encontra em um estado 

levemente estável, pois metade dos ODS avaliados estão abaixo do patamar estabelecido para 

estar sendo atingidos e a outra metade está acima do patamar, mas ainda é necessário examinar 

os resultados das outras duas organizações para fazer uma comparativa e analise mais 

abrangente. 

As ações sugeridas para cada ODS não atingido ou em potencial na Organização A são 

mostradas a seguir: 

• ODS 1 Erradicação da pobreza: teve uma porcentagem de atingimento de 33,3% pelo qual 

é qualificado como um ODS de baixo alcance. É necessário que a organização se enfoque 

na dimensão de Informação e Conhecimento do KMEM21, com ações mais relevantes na 

criação de planos de melhoria para implementar sistemas de proteção social dentro da 

organização. Também deve-se prestar atenção no ambiente externo, a criação de estratégias 

que alcancem a comunidade, implementação de tecnologias e sistemas, e treinamento e 
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desenvolvimento dos membros para obter maior conscientização de ações que podem ajudar. 

Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1 para ver os indicadores 

estabelecidos para o ODS 1. 

• ODS 2 Fome zero e agricultura sustentável: teve uma porcentagem de alcance de 66,7% 

pelo qual é qualificado como um ODS com potencial a ser atingido. Este ODS pode ser 

melhorado desde a dimensão de Resultados de Alto Impacto do KMEM21, com ações 

focadas na criação de ferramentas de avaliação e mapeamento de informação, para corrigir 

e prevenir restrições ao comércio e distorções nos mercados. Igualmente, é necessário 

analisar o ambiente externo, fomentar ações de colaboração e compartilhamento não apenas 

dentro da organização. Além disso, armazenar, usar e aplicar os conhecimentos explícitos e 

tácitos obtidos internamente, e realizar mapeamentos contínuos do conhecimento e 

informação do mercado. Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/2 para 

ver os indicadores estabelecidos para o ODS 2. 

• ODS 4 Educação de qualidade: teve uma porcentagem de atingimento de 55,6% pelo qual 

é qualificado como um ODS com potencial a ser atingido. Este ODS pode ser melhorado a 

partir das seguintes dimensões: Funcionários e Colaboradores, Recursos, e Sociedade e 

Partes Interessadas. Essa melhoria pode ser desenvolvida com ações focadas na criação de 

programas ou projetos que apoiem ou acompanhem o uso de creches e escolas para os filhos 

e filhas dos funcionários, o apoio e aplicação de recursos para fomentar e incentivar a 

igualdade de acesso a homens e mulheres à educação e a formação acadêmica, e o fomento 

de auxílios e bolsas de estudo para os trabalhadores ou seus filhos e filhas. Semelhantemente, 

ações internas dedicadas à aprendizagem, criatividade, comunicação, treinamento e 

desenvolvimento incrementarão o alcance e atingimento deste ODS. Recomenda-se visitar 

o site https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 4. 

• ODS 5 Igualdade de gênero: teve uma porcentagem de atingimento de 33,3% pelo qual é 

qualificado como um ODS de baixo alcance. É necessário que a organização se enfoque na 

dimensão de Resultados de Alto Impacto do KMEM21, com ações em colaboração e 

compartilhamento com mulheres criando planos e estratégias para acabar com todas as 

formas de violência, discriminação e desigualdade de gênero dentro da organização. Outras 

ações podem ser relacionadas à avaliação e medição de como se sentem as mulheres dentro 

da organização, e planos de melhoria. Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-

br/sdgs/5 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 5. 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/2
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/5
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/5
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• ODS 6 Água potável e saneamento: teve uma porcentagem de alcance de 66,7% pelo qual 

é qualificado como um ODS com potencial a ser atingido. Este ODS pode ser melhorado a 

partir da dimensão de Processos e Operações do KMEM21, com ações que procurem treinar 

e conscientizar os funcionários para fazer um uso mais eficiente da água em todos os setores. 

Assim, como implementar processos e estratégias para assegurar retiradas sustentáveis de 

corpos de água. Outros focos podem ser no alinhamento dos objetivos do negócio com o 

cuidado e conscientização do uso da água, a colaboração e compartilhamento com outras 

companhias, fornecedores, e comunidade para assegurar o bom uso e cuidado de fontes de 

água. Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/6 para ver os indicadores 

estabelecidos para o ODS 6. 

• ODS 10 Redução das desigualdades: teve uma porcentagem de atingimento de 66,7% pelo 

qual é qualificado como um ODS com potencial a ser atingido. Este ODS pode ser melhorado 

a partir das dimensões de Funcionários e Colaboradores e de Resultados de Alto Impacto, 

com atuações por parte dos altos funcionários para acompanhar, mapear, avaliar e mitigar as 

desigualdades de resultados e promover a inclusão social, também com ações em toda a 

organização para avaliar e implementar planos e projetos para criar uma cultura de inclusão 

social, econômica e política de todos os empregados independentemente da idade, gênero, 

raça, deficiência, etnia, origem, religião, etc. Ações focadas na cultura e criação de planos 

de melhorias, assim como o contínuo acompanhamento e suporte da alta administração são 

pontos chave para melhorar este ODS. Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-

br/sdgs/10 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 10. 

• ODS 11 Cidades e comunidades sustentáveis: teve uma porcentagem de alcance de 33,3% 

pelo qual é qualificado como um ODS de baixo atingimento. É necessário que a organização 

se enfoque na dimensão de Sociedade e Partes Interessadas do KMEM21, se focando na 

planificação de ações e projetos de melhorias em colaboração com a comunidade para 

fortalecer, proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural no lugar onde a 

organização se encontra. Outras ações estão relacionadas ao apoio da alta administração e 

continuo compartilhamento e colaboração com a comunidade, para criar planos e formas de 

treinamento e desenvolvimento para o cuidado do ambiente externo. Recomenda-se visitar 

o site https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 

11. 

• ODS 14 Vida na água: este ODS não obteve nenhuma porcentagem de atingimento, pelo 

qual é qualificado como um ODS nulo dentro da organização. É fundamental que a 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/6
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/10
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/10
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11
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organização dedique esforços à dimensão de Processos e Operações do KMEM21, avaliando 

e mensurando o impacto dos processos e operações internas que estejam relacionadas com a 

poluição e detrito marinho em todas as suas formas. É importante que a organização entenda 

que toda ação vai ter um impacto a nível terrestre e marinho, portanto faz-se necessário 

estudar os impactos mesmo que indiretos. Ações relacionadas a aprender, inovar, avaliar e 

medir os impactos são muito úteis para ajudar a incrementar a porcentagem de atingimento 

deste ODS. Outras ações sugeridas são: mapear todos os processos, do início até o final, do 

ciclo de vida dos produtos ou serviços fornecidos e criar estratégias para mitigar os impactos, 

estabelecer redes de colaboração e compartilhamento para medir os impactos de 

fornecedores e clientes. Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/14 para 

ver os indicadores estabelecidos para o ODS 14. 

Análise para a Organização B: 

Gráfico 2. Porcentagem atingido por ODS para a Organização B 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

O Gráfico 2 mostra a porcentagem atingida por cada ODS para a Organização B. Este 

gráfico apresenta 4 ODS que estão em um nível baixo e são indicados em vermelho, são o ODS 

1, ODS 4, ODS 14 e ODS 15. Assim mesmo, 8 ODS atingiram um nível médio e se encontram 

em amarelo, sendo indicados como potenciais para serem atingidos dentro da organização. Os 
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ODS deste grupo são: ODS 2, ODS 5, ODS 7, ODS 9, ODS 10, ODS 11, ODS 12 e ODS 17. 

Uma curiosidade para ressaltar desse grupo, é que 7 dos 8 ODS estão com a mesma 

porcentagem no gráfico, apenas o ODS 17 está perto da margem de 80%. Finalmente, do outro 

lado da balança, 4 ODS apresentaram valores de atingimento alto, indicados em verde, são 

qualificados como ODS ótimos dentro da organização, apenas o ODS 8 obteve o menor valor 

de alcance, ficando na linha de 80%. 

Ações que devem ser aplicadas na Organização B: 

Fazendo uma retrospectiva dos resultados obtidos para a Organização B, encontrou-se 

um “equilíbrio” entre os ODS de nível baixo, sinalizados em vermelho, e os ODS de nível 

ótimo, sinalizados em verde, 4 ODS para cada nível. Apenas com essas informações se 

argumenta que a organização está estável, mas tendo em conta todos os ODS, incluindo os 8 

ODS que se encontram em amarelo como potenciais  dentro da organização, a organização está 

em um nível médio tendendo para baixo. Pois, apenas 4 ODS estão sendo plenamente atingidos 

e os outros 12 precisam receber atenção para serem plenamente atingidos ou trabalhados para 

aumentar sua porcentagem. 

As ações sugeridas para cada ODS não atingido ou em potencial na Organização B são 

mostradas a seguir: 

• ODS 1 Erradicação da pobreza: teve uma porcentagem de atingimento de 33,3% pelo qual 

é qualificado como um ODS de baixo alcance. É necessário que a organização se enfoque 

na dimensão de Informação e Conhecimento do Modelo desenvolvido, com ações mais 

relevantes na criação de planos de melhoria para implementar sistemas de proteção social 

dentro da organização. Também deve-se prestar atenção no ambiente externo, a criação de 

estratégias que alcancem a comunidade, implementação de tecnologias e sistemas, e 

treinamento e desenvolvimento dos membros para obter maior conscientização de ações que 

podem ajudar. Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1 para ver os 

indicadores estabelecidos para o ODS 1. 

• ODS 2 Fome zero e agricultura sustentável: teve uma porcentagem de alcance de 66,7% 

pelo qual é qualificado como um ODS com potencial a ser atingido. Este ODS pode ser 

melhorado desde a dimensão de Resultados de Alto Impacto do Modelo desenvolvido, com 

ações focadas na criação de ferramentas de avaliação e mapeamento de informação, para 

corrigir e prevenir restrições ao comércio e distorções nos mercados. Igualmente, é 

necessário analisar o ambiente externo, fomentar ações de colaboração e compartilhamento 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
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não apenas dentro da organização. Além disso, armazenar, usar e aplicar os conhecimentos 

explícitos e tácitos obtidos internamente, e realizar mapeamentos contínuos do 

conhecimento e informação do mercado. Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-

br/sdgs/2 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 2. 

• ODS 4 Educação de qualidade: teve uma porcentagem de atingimento de 22,2% pelo qual 

é qualificado como um ODS de baixo alcance. É necessário que a organização se enfoque 

nas dimensões de Funcionários e Colaboradores, Recursos e Sociedade e Partes Interessadas 

do KMEM21. Essa melhoria pode ser desenvolvida com ações focadas na criação de 

programas ou projetos que apoiem ou acompanhem o uso de creches e escolas para os filhos 

e filhas dos funcionários, apoio e aplicação de recursos para fomentar e incentivar a 

igualdade de acesso a homens e mulheres à educação e à formação acadêmica, e o apoio ou 

fomento de auxílios e bolsas de estúdio para os trabalhadores ou seus filhos e filhas. 

Semelhantemente, ações internas dedicadas à aprendizagem, criatividade, comunicação, 

treinamento e desenvolvimento incrementarão o alcance e atingimento deste ODS. 

Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4 para ver os indicadores 

estabelecidos para o ODS 4. 

• ODS 5 Igualdade de gênero: teve uma porcentagem de atingimento de 66,7% pelo qual é 

qualificado como um ODS com potencial para ser atingido. Este ODS pode ser melhorado 

desde a dimensão de Resultados de Alto Impacto do KMEM21, com ações em colaboração 

e compartilhamento com mulheres, criando planos de estratégias para acabar com todas as 

formas de violência, discriminação e desigualdade de gênero dentro da organização. Outras 

ações podem ser relacionadas à avaliação e medição de como se sentem as mulheres dentro 

da organização, e planos de melhoria. Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-

br/sdgs/5 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 5. 

• ODS 7 Energia limpa e acessível: teve uma porcentagem de alcance de 66,7% pelo qual é 

qualificado como um ODS com potencial para ser atingido. Este ODS pode ser melhorado 

desde a dimensão de Recursos do KMEM21 destinando recursos físicos, financeiros ou 

tecnológicos para aprender, aplicar e fomentar o uso de energias limpas e renováveis dentro 

da organização. Outras ações sugeridas estão relacionadas à implementação de processos e 

apoio desde a alta administração para adquirir tecnologias e sistemas de medição e controle 

de energia, o investimento em programas de tecnologias limpas, continuo aprendizagem 

sobre acessibilidade e uso de energias. Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-

br/sdgs/7 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 7. 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/2
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/2
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/5
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/5
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/7
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/7
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• ODS 9 Indústria, inovação e infraestrutura: teve uma porcentagem de atingimento de 

66,7% pelo qual é qualificado como um ODS com potencial a ser atingido. Este ODS pode 

ser melhorado a partir das seguintes dimensões: Cultura Organizacional e Liderança, 

Funcionários e Colaboradores, Estratégias e Planos, Recursos, e Informação e 

Conhecimento. Essa melhoria pode ser desenvolvida com ações por parte dos altos 

executivos e líderes para avaliar e permitir a autonomia, comunicação, aprendizagem e 

criatividade dentro da organização, também com a criação de programas ou projetos que 

incentivem e comuniquem a aprendizagem, inovação e criatividade interna. Outras formas 

são com o alinhamento das estratégias organizacionais, para fortalecer e facilitar o 

desenvolvimento da pesquisa cientifica e melhorar as capacidades tecnologias internas, o 

investimento para melhorar e desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável 

e resiliente, e facilitar tecnologias de informação para fortalecer o desenvolvimento do 

conhecimento organizacional, científico, tecnológico e humano. Mais ações sugeridas estão 

ligadas à aprendizagem, criatividade, autonomia, plano de melhorias, aquisição e 

disponibilização de tecnologias e sistemas, aumento da cultura e da comunicação interna e 

suporte da alta administração. Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/9 

para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 9. 

• ODS 10 Redução das desigualdades: teve uma porcentagem de atingimento de 66,7% pelo 

qual é qualificado como um ODS com potencial a ser atingido. Este ODS pode ser melhorado 

a partir das dimensões de Funcionários e Colaboradores e de Resultados de Alto Impacto, 

com atuações por parte dos altos funcionários para acompanhar, mapear, avaliar e mitigar as 

desigualdades de resultados e promover a inclusão social, também com ações em toda a 

organização para avaliar e implementar planos e projetos para criar uma cultura de inclusão 

social, econômica e política de todos os empregados independentemente da idade, gênero, 

raça, deficiência, etnia, origem, religião, etc. Ações focadas na cultura e criação de planos 

de melhorias, assim como o contínuo acompanhamento e suporte da alta administração são 

pontos chave para melhorar este ODS. Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-

br/sdgs/10 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 10. 

• ODS 11 Cidades e comunidades sustentáveis: teve uma porcentagem de atingimento de 

66,7% pelo qual é qualificado como um ODS com potencial a ser atingido. Este ODS pode 

ser melhorado desde a dimensão de Sociedade e Partes Interessadas do KMEM21 se focando 

na planificação de ações e projetos de melhorias em colaboração com a comunidade para 

fortalecer, proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural no lugar onde a 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/9
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organização se encontra. Outras ações estão relacionadas ao apoio da alta administração e 

continuo compartilhamento e colaboração com a comunidade, para criar planos e formas de 

treinamento e desenvolvimento para o cuidado do ambiente externo. Recomenda-se visitar 

o site https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 

11. 

•  ODS 12 Consumo e produção responsáveis: teve uma porcentagem de 66,7% pelo qual é 

qualificado como um ODS com potencial a ser atingido. Este ODS pode ser melhorado a 

partir das seguintes dimensões: Cultura Organizacional e Liderança, Funcionários e 

Colaboradores, Estratégias e Planos, Processos e Operações, Informação e Conhecimento, e 

Resultados de Alto Impacto. Essa melhoria pode ser desenvolvida com uma série de ações 

ligadas à criação de programas, incentivos, treinamentos ou informação para entender e 

colaborar com o uso eficiente de recursos naturais e/ou produção e consumo responsável, o 

estabelecimento de ferramentas de medição e comunicação, e estratégias para monitorar os 

impactos e o uso eficiente de recursos naturais e/ou produção e consumo responsável. 

Adicionalmente, com a adoção de processos e operações que estejam alinhados com os 

objetivos de negócio para fazer uso eficiente dos recursos naturais, com a criação de canais 

de comunicação e métodos de mapeamento de informação para adotar práticas sustentáveis 

públicas e privadas, e com a avaliação dos resultados de projetos e ações para o uso eficiente 

de recursos naturais e/ou produção e consumo responsável. Recomenda-se visitar o site 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/12 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 12. 

• ODS 14 Vida na água: teve uma porcentagem de atingimento de 33,3% pelo qual é 

qualificado como um ODS de baixo alcance. É necessário que a organização se enfoque na 

dimensão de Processos e Operações do KMEM21 com a avaliação e medição dos impactos 

dos processos internos que estejam relacionados à poluição e detrito marinho. É importante 

que a organização entenda que toda ação, produto e serviço organizacional pode gerar um 

impacto neste ODS, mesmo que seja de forma indireta. Outras ações sugeridas estão 

relacionadas ao mapeamento de todos os processos, desde o início até o final, do ciclo de 

vida dos produtos ou serviços fornecidos, criar estratégias para mitigar os impactos, e 

estabelecer redes de colaboração e compartilhamento para medir os impactos de 

fornecedores e clientes. Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/14 para 

ver os indicadores estabelecidos para o ODS 14. 

• ODS 15 Vida terrestre: teve uma porcentagem de alcance de 40,0% pelo qual é qualificado 

como um ODS de baixo atingimento. É necessário que a organização se enfoque nas 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/12
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/14
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dimensões de Estratégias e Planos, Processos e Operações, Recursos, Sociedade e Partes 

Interessadas e Resultados de Alto Impacto do KMEM21, a melhoria pode ser desenvolvida 

com ações como a avaliação e mitigação do impactos dos processos internos relacionados 

com a poluição, desertificação e degradação dos solos, a criação de planos e estratégias e o 

investimento de recursos para assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável dos 

solos, florestas e ecossistemas terrestres. Outras ações como a colaboração e 

compartilhamento com a comunidade, a criação de uma cultura interna de cuidado, a 

implementação de planos e processos de melhoria, e o apoio da alta administração são bem 

recebidas para incrementar a porcentagem de alcance desse ODS. Recomenda-se visitar o 

site https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/15 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 15. 

• ODS 17 Parcerias e meios de implementação: teve uma porcentagem de alcance de 77,8% 

pelo qual é qualificado como um ODS com potencial a ser atingido. Este ODS pode ser 

melhorado a partir das seguintes dimensões do KMEM21: Estratégias e Planos, Informação 

e Conhecimento, e Sociedade e Partes Interessadas. A melhoria pode ser desenvolvida com 

planos que promovam e fortalezam a mobilização de tecnologia, sistemas e recursos internos 

incentivando a colaboração e capacitação para um desenvolvimento sustentável ótimo, assim 

como também a implementação de estratégias e planos que reforçam e desenvolvam o uso e 

compartilhamento de tecnologias de capacitação, como as tecnologias de informação e de 

comunicação, e em colaboração com outras organizações, governos, comunidade e partes 

interessadas desenvolvam planos para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. Outras ações que sugeridas são: o apoio da alta administração, a comunicação 

e a cultura de colaboração, o continuo treinamento e capacitação, e o mapeamento de 

estratégias e ações para corrigir ou melhorar os processos. Recomenda-se visitar o site 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/17 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 17. 

Análise para a Organização C: 

O Gráfico 3 apresenta os resultados obtidos para cada ODS e o porcentual alcançado, de 

acordo com os dados fornecidos e avaliados anteriormente para a Organização C.  

Avaliando os resultados da Organização C em relação ao atingimento dos ODS, pode-

se notar que 4 ODS possuem um grau de baixo alcance, são esses, o ODS 1, ODS 2, ODS 5 e 

ODS 14, que têm o mesmo valor de 33,3% e estão indicados em vermelho no gráfico. Já os 

ODS 8, 9, 10, 16 e 17 se encontram em amarelo, o que indica que são ODS com potencial para 

serem atingidos na organização, um destaque para apontar, é para o ODS 10, que se encontra 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/15
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/17
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com um porcentual de 50,0 sendo o mais baixo neste grupo e se encontra no limite para se 

tornar um ODS de grau baixo. Finalmente, encontram-se 7 ODS posicionados em um nível de 

atingimento ótimo, como é o caso dos ODS 4, 6, 7, 11, 12 e 15, estes ODS estão indicados com 

a cor verde e seu porcentual em geral é bastante alto. 

Gráfico 3. Porcentagem atingido por ODS para a Organização C 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Ações que devem ser aplicadas na Organização C: 

Ações que devem ser aplicadas na Organização C: 

A Organização C apresentou bons resultados em relação ao atingimento dos ODS, pois 

7 ODS encontram-se com um porcentual de atingimento alto. Em total, 9 ODS precisam ser 

trabalhados, 4 desses para poder incrementar seu porcentual para passar do grau baixo, e 5 com 

um potencial a ser explorado para ser plenamente atingidos. 

As ações sugeridas para cada ODS não atingido ou em potencial na Organização C são 

mostradas a seguir: 

• ODS 1 Erradicação da pobreza: teve uma porcentagem de atingimento de 33,3% pelo qual 

é qualificado como um ODS de baixo alcance. É necessário que a organização se enfoque 

na dimensão de Informação e Conhecimento do KMEM21, com ações mais relevantes na 
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criação de planos de melhoria para implementar sistemas de proteção social dentro da 

organização. Também deve-se prestar atenção no ambiente externo, a criação de estratégias 

que alcancem a comunidade, implementação de tecnologias e sistemas, e treinamento e 

desenvolvimento dos membros para obter maior conscientização de ações que podem ajudar. 

Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1 para ver os indicadores 

estabelecidos para o ODS 1. 

• ODS 2 Fome zero e agricultura sustentável: teve uma porcentagem de atingimento de 

33,3% pelo qual é qualificado como um ODS de baixo alcance. É necessário que a 

organização se enfoque na dimensão Resultados de Alto Impacto do KMEM21, com ações 

focadas na criação de ferramentas de avaliação e mapeamento de informação, para corrigir 

e prevenir restrições ao comércio e distorções nos mercados. Igualmente, é necessário 

analisar o ambiente externo, fomentar ações de colaboração e compartilhamento não apenas 

dentro da organização. Além disso, armazenar, usar e aplicar os conhecimentos explícitos e 

tácitos obtidos internamente, e realizar mapeamentos contínuos do conhecimento e 

informação do mercado. Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/2 para 

ver os indicadores estabelecidos para o ODS 2. 

• ODS 5 Igualdade de gênero: teve uma porcentagem de atingimento de 33,3% pelo qual é 

qualificado como um ODS de baixo alcance. É necessário que a organização se enfoque na 

dimensão de Resultados de Alto Impacto do KMEM21, com ações em colaboração e 

compartilhamento com mulheres, criando planos de estratégias para acabar com todas as 

formas de violência, discriminação e desigualdade de gênero dentro da organização. Outras 

ações podem ser relacionadas à avaliação e medição de como se sentem as mulheres dentro 

da organização, e planos de melhoria. Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-

br/sdgs/5 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 5. 

• ODS 8 Trabalho decente e crescimento econômico: teve um valor de 66,7% pelo qual é 

qualificado como um ODS com potencial para ser atingido. Este ODS pode ser melhorado a 

partir das seguintes dimensões: Cultura Organizacional e Liderança, Processos e Operações, 

Recursos, Informação e Conhecimento, e Sociedade e Partes Interessadas. Essa melhoria 

pode acontecer com o desenvolvimento ativo de planos e ambientes de qualidade que 

permitam o crescimento dentro da organização, com a promoção de políticas e processos 

orientados para o desenvolvimento e geração de trabalhos decentes, com o fomento à 

criatividade e inovação, com a proteção dos direitos trabalhistas, com o investimento de 

recursos para aprender e melhorar os processos e políticas internas dando oportunidades de 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/2
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/5
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/5
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emprego e trabalho a homens, mulheres, jovens e pessoas com deficiência por igual, e com 

o apoio dos altos executivos e líderes para implementar planos e processos para erradicar o 

trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna, e fomentar o emprego digno, não só 

dentro da organização mas fora dela. Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-

br/sdgs/8 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 8. 

• ODS 9 Indústria, inovação e infraestrutura: teve uma porcentagem de atingimento de 

66,7% pelo qual é qualificado como um ODS com potencial a ser atingido. Este ODS pode 

ser melhorado a partir das seguintes dimensões: Cultura Organizacional e Liderança, 

Funcionários e Colaboradores, Estratégias e Planos, Recursos, e Informação e 

Conhecimento. Essa melhoria pode ser desenvolvida com ações por parte dos altos 

executivos e líderes para avaliar e permitir a autonomia, comunicação, aprendizagem e 

criatividade dentro da organização, também com a criação de programas ou projetos que 

incentivem e comuniquem a aprendizagem, inovação e criatividade interna. Outras formas 

são com o alinhamento das estratégias organizacionais, para fortalecer e facilitar o 

desenvolvimento da pesquisa cientifica e melhorar as capacidades tecnologias internas, o 

investimento para melhorar e desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável 

e resiliente, e facilitar tecnologias de informação para fortalecer o desenvolvimento do 

conhecimento organizacional, científico, tecnológico e humano. Mais ações sugeridas estão 

ligadas à aprendizagem, criatividade, autonomia, plano de melhorias, aquisição e 

disponibilização de tecnologias e sistemas, aumento da cultura e da comunicação interna e 

suporte da alta administração. Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/9 

para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 9. 

• ODS 10 Redução das desigualdades: teve uma porcentagem de atingimento de 50,0% pelo 

qual é qualificado como um ODS com potencial para ser atingido. Este ODS pode ser 

melhorado a partir das dimensões de Funcionários e Colaboradores e de Resultados de Alto 

Impacto, com atuações por parte dos altos funcionários para acompanhar, mapear, avaliar e 

mitigar as desigualdades de resultados e promover a inclusão social, também com ações em 

toda a organização para avaliar e implementar planos e projetos para criar uma cultura de 

inclusão social, econômica e política de todos os empregados independentemente da idade, 

gênero, raça, deficiência, etnia, origem, religião, etc. Ações focadas na cultura e criação de 

planos de melhorias, assim como o contínuo acompanhamento e suporte da alta 

administração são pontos chave para melhorar este ODS. Recomenda-se visitar o site 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/10 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 10. 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/8
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/8
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/9
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/10
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• ODS 14 Vida na água: teve uma porcentagem de atingimento de 33,3% pelo qual é 

qualificado como um ODS de baixo alcance. É necessário que a organização se enfoque na 

dimensão de Processos e Operações do KMEM21 com a avaliação e medição dos impactos 

dos processos internos que estejam relacionados à poluição e detrito marinho. É importante 

que a organização entenda que toda ação, produto e serviço organizacional pode gerar um 

impacto neste ODS, mesmo que seja de forma indireta. Outras ações sugeridas estão 

relacionadas ao mapeamento de todos os processos, desde o início até o final, do ciclo de 

vida dos produtos ou serviços fornecidos, criar estratégias para mitigar os impactos, e 

estabelecer redes de colaboração e compartilhamento para medir os impactos de 

fornecedores e clientes. Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/14 para 

ver os indicadores estabelecidos para o ODS 14. 

• ODS 16 Paz, justiça e instituições eficazes: teve uma porcentagem de alcance de 77,8% 

pelo qual é qualificado como um ODS com potencial a ser atingido. Este ODS pode ser 

melhorado desde as dimensões de Cultura Organizacional e Liderança, Informação e 

Conhecimento, e Resultados de Alto Impacto do KMEM21, com o apoio dos altos 

executivos e líderes para compartilhar e avaliar estratégias que fortalecem as leis e políticas 

internas, regionais, nacionais e de desenvolvimento sustentável, com a colaboração e 

compartilhamento de treinamentos e estratégias de anticorrupção e de tomada de decisão 

responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis da empresa, e com a 

avaliação da cultura organizacional, para fortalecer projetos de mobilização de recursos e 

colaborar com a capacitação e uso de ferramentas para um desenvolvimento sustentável 

eficiente. Outras ações estão relacionadas ao fomento de uma cultura de colaboração, um 

continuo mapeamento e medição do conhecimento e das informações, e o alinhamento dos 

objetivos da organização com os objetivos da ONU. Recomenda-se visitar o site 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/16 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 16. 

• ODS 17 Parcerias e meios de implementação: teve uma porcentagem de alcance de 77,8% 

pelo qual é qualificado como um ODS com potencial a ser atingido. Este ODS pode ser 

melhorado a partir das seguintes dimensões do KMEM21: Estratégias e Planos, Informação 

e Conhecimento, e Sociedade e Partes Interessadas. A melhoria pode ser desenvolvida com 

planos que promovam e fortalezam a mobilização de tecnologia, sistemas e recursos internos 

incentivando a colaboração e capacitação para um desenvolvimento sustentável ótimo, assim 

como também a implementação de estratégias e planos que reforçam e desenvolvam o uso e 

compartilhamento de tecnologias de capacitação, como as tecnologias de informação e de 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/14
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/16
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comunicação, e em colaboração com outras organizações, governos, comunidade e partes 

interessadas desenvolvam planos para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. Outras ações que sugeridas são: o apoio da alta administração, a comunicação 

e a cultura de colaboração, o continuo treinamento e capacitação, e o mapeamento de 

estratégias e ações para corrigir ou melhorar os processos. Recomenda-se visitar o site 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/17 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 17. 

Análise para a Organização D: 

Os resultados da Organização D são mostrados no Gráfico 4, apresentando os resultados 

obtidos para cada ODS e o porcentual alcançado. 

Dos 16 ODS avaliados, 2 ODS apresentam uma sinalização vermelha ou abaixo do 

patamar estabelecido para cada ODS ser qualificado como potencial ou ótimo, neste caso foram 

os ODS 4 e ODS 5. Outros 6 ODS alcançaram um patamar médio e foram qualificados como 

ODS potenciais que podem ser atingidos na Organização D, neste caso temos o ODS 1, ODS 

2, ODS 6, ODS 10, ODS 14 e ODS 16. 

Gráfico 4. Porcentagem atingido por ODS para a Organização D 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Para finalizar, 8 dos ODS atingiram um nível alto, sendo qualificados como ótimos e, 

portanto, indicados como ODS que estão presentes dentro da Organização D e não precisam de 
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ações para continuar sendo atingidos, tais ODS são o ODS 7, ODS 8, ODS 9, ODS 11, ODS 

12, ODS 13, ODS 15 e ODS 17. 

Ações que devem ser aplicadas na Organização D: 

Fazendo a análise das ações que devem ser aplicadas em cada ODS para a Organização 

D, se destacam as ações para serem feitas no ODS 4 e ODS 5, pois estes dois obtiveram valores 

inferiores a 35% e tendo uma avaliação em vermelho. Por outro lado, os ODS 1, 2, 6, 10, 14 e 

16 estiveram com valores entre 50% e 77,8%, ganhando um grau de avaliação em amarelo e 

consequentemente, sendo indicados como ODS com potencial para ser atingidos dentro da 

organização. 

As ações sugeridas para cada ODS não atingido ou em potencial na Organização D são 

mostradas a seguir: 

• ODS 1 Erradicação da pobreza: teve uma porcentagem de atingimento de 66,7% pelo qual 

é qualificado como um ODS com potencial para ser atingido. Este ODS pode ser melhorado 

desde a dimensão Informação e Conhecimento do KMEM21, com ações mais relevantes na 

criação de planos de melhoria para implementar sistemas de proteção social dentro da 

organização. Igualmente, é necessário prestar atenção no ambiente externo, na criação de 

estratégias que alcancem a comunidade, na implementação de tecnologias e sistemas, e no 

treinamento e desenvolvimento dos membros, para obter maior conscientização de ações que 

podem ajudar. Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1 para ver os 

indicadores estabelecidos para o ODS 1. 

• ODS 2 Fome zero e agricultura sustentável: teve uma porcentagem de alcance de 66,7% 

pelo qual é qualificado como um ODS com potencial a ser atingido. Este ODS pode ser 

melhorado desde a dimensão de Resultados de Alto Impacto do Modelo desenvolvido, com 

ações focadas na criação de ferramentas de avaliação e mapeamento de informação, para 

corrigir e prevenir restrições ao comércio e distorções nos mercados. Igualmente, é 

necessário analisar o ambiente externo, fomentar ações de colaboração e compartilhamento 

não apenas dentro da organização. Além disso, armazenar, usar e aplicar os conhecimentos 

explícitos e tácitos obtidos internamente, e realizar mapeamentos contínuos do 

conhecimento e informação do mercado. Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-

br/sdgs/2 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 2. 

• ODS 4 Educação de qualidade: teve uma porcentagem de atingimento de 33,3% pelo qual 

é qualificado como um ODS de baixo alcance. É necessário que a organização se enfoque 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/2
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/2
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nas dimensões de Funcionários e Colaboradores, Recursos e Sociedade e Partes Interessadas 

do Modelo desenvolvido. Essa melhoria pode ser desenvolvida com ações focadas na criação 

de programas ou projetos que apoiem ou acompanhem o uso de creches e escolas para os 

filhos e filhas dos funcionários, apoio e aplicação de recursos para fomentar e incentivar a 

igualdade de acesso a homens e mulheres à educação e à formação acadêmica, e o apoio ou 

fomento de auxílios e bolsas de estúdio para os trabalhadores ou seus filhos e filhas. 

Semelhantemente, ações internas dedicadas à aprendizagem, criatividade, comunicação, 

treinamento e desenvolvimento incrementarão o alcance e atingimento deste ODS. 

Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4 para ver os indicadores 

estabelecidos para o ODS 4. 

• ODS 5 Igualdade de gênero: teve uma porcentagem de atingimento de 33,3% pelo qual é 

qualificado como um ODS de baixo alcance. É necessário que a organização se enfoque na 

dimensão de Resultados de Alto Impacto do Modelo desenvolvido, com ações em 

colaboração e compartilhamento com mulheres, criando planos de estratégias para acabar 

com todas as formas de violência, discriminação e desigualdade de gênero dentro da 

organização. Outras ações podem ser relacionadas à avaliação e medição de como se sentem 

as mulheres dentro da organização, e planos de melhoria. Recomenda-se visitar o site 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/5 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 5. 

• ODS 6 Água potável e saneamento: teve uma porcentagem de alcance de 66,7% pelo qual 

é qualificado como um ODS com potencial a ser atingido. Este ODS pode ser melhorado a 

partir da dimensão de Processos e Operações do Modelo desenvolvido, com ações que 

procurem treinar e conscientizar os funcionários para fazer um uso mais eficiente da água 

em todos os setores. Assim, como implementar processos e estratégias para assegurar 

retiradas sustentáveis de corpos de água. Outros focos podem ser no alinhamento dos 

objetivos do negócio com o cuidado e conscientização do uso da água, a colaboração e 

compartilhamento com outras companhias, fornecedores, e comunidade para assegurar o 

bom uso e cuidado de fontes de água. Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-

br/sdgs/6 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 6. 

• ODS 10 Redução das desigualdades: teve uma porcentagem de atingimento de 50,0% pelo 

qual é qualificado como um ODS com potencial para ser atingido. Este ODS pode ser 

melhorado a partir das dimensões de Funcionários e Colaboradores e de Resultados de Alto 

Impacto, com atuações por parte dos altos funcionários para acompanhar, mapear, avaliar e 

mitigar as desigualdades de resultados e promover a inclusão social, também com ações em 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/5
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/6
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/6
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toda a organização para avaliar e implementar planos e projetos para criar uma cultura de 

inclusão social, econômica e política de todos os empregados independentemente da idade, 

gênero, raça, deficiência, etnia, origem, religião, etc. Ações focadas na cultura e criação de 

planos de melhorias, assim como o contínuo acompanhamento e suporte da alta 

administração são pontos chave para melhorar este ODS. Recomenda-se visitar o site 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/10 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 10. 

• ODS 14 Vida na água: teve uma porcentagem de atingimento de 66,7% pelo qual é 

qualificado como um ODS com potencial para ser atingido. É necessário que a organização 

se enfoque na dimensão de Processos e Operações do Modelo Desenvolvido, por meio da 

avaliação e medição dos impactos dos processos internos que estejam relacionados à 

poluição e detrito marinho. É importante que a organização entenda que toda ação, produto 

e serviço organizacional pode gerar um impacto neste ODS, mesmo que seja de forma 

indireta. Outras ações sugeridas estão relacionadas ao mapeamento de todos os processos, 

desde o início até o final, do ciclo de vida dos produtos ou serviços fornecidos, criar 

estratégias para mitigar os impactos, e estabelecer redes de colaboração e compartilhamento 

para medir os impactos de fornecedores e clientes. Recomenda-se visitar o site 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/14 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 14. 

• ODS 16 Paz, justiça e instituições eficazes: teve uma porcentagem de alcance de 77,8% 

pelo qual é qualificado como um ODS com potencial a ser atingido. Este ODS pode ser 

melhorado desde as dimensões de Cultura Organizacional e Liderança, Informação e 

Conhecimento, e Resultados de Alto Impacto do KMEM21, com o apoio dos altos 

executivos e líderes para compartilhar e avaliar estratégias que fortalecem as leis e políticas 

internas, regionais, nacionais e de desenvolvimento sustentável, com a colaboração e 

compartilhamento de treinamentos e estratégias de anticorrupção e de tomada de decisão 

responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis da empresa, e com a 

avaliação da cultura organizacional, para fortalecer projetos de mobilização de recursos e 

colaborar com a capacitação e uso de ferramentas para um desenvolvimento sustentável 

eficiente. Outras ações estão relacionadas ao fomento de uma cultura de colaboração, um 

continuo mapeamento e medição do conhecimento e das informações, e o alinhamento dos 

objetivos da organização com os objetivos da ONU. Recomenda-se visitar o site 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/16 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 16. 

 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/10
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/14
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Análise para a Organização E: 

A Organização E foi avaliada juntamente com as outras organizações, os resultados para 

a organização podem ser observados no Gráfico 5 apresentado a seguir. Dos 16 ODS avaliados, 

1 ODS não apresenta nenhum valor, é o caso para o ODS 14, que teve um alcance de 0,0% 

dentro da escala de medição utilizada. Outros 3 ODS alcançaram um patamar médio e foram 

qualificados como ODS potenciais que podem ser atingidos na Organização E, neste caso temos 

o ODS 1, ODS 4, e ODS 5. 

Finalmente, 12 dos ODS atingiram um nível alto, sendo qualificados como ótimos e, por 

tanto, indicados como ODS que estão presentes dentro da Organização E, e não precisam de 

ações para continuar sendo atingidos, tais ODS são o ODS 2, ODS 6, ODS 7, ODS 8, ODS 9, 

ODS 10, ODS 11, ODS 12, ODS 13, ODS 15, ODS 16 e ODS 17. 

Gráfico 5. Porcentagem atingido por ODS para a Organização E 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Ações que devem ser aplicadas na Organização D: 

A retrospecção dos resultados obtidos para a Organização D usando o KMEM21, mostra 
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potencial para serem alcançados. Por outro lado, o ODS mais delicado na hora de trabalhar é o 

ODS 14 que não obteve nenhum valor e ficou como um ODS nulo dentro da organização. 

As ações sugeridas para cada ODS não atingido ou em potencial na Organização E são 

mostradas a seguir. 

• ODS 1 Erradicação da pobreza: teve uma porcentagem de atingimento de 66,7% pelo qual 

é qualificado como um ODS com potencial para ser atingido. Este ODS pode ser melhorado 

desde a dimensão Informação e Conhecimento do Modelo desenvolvido, com ações mais 

relevantes na criação de planos de melhoria para implementar sistemas de proteção social 

dentro da organização. Igualmente, é necessário prestar atenção no ambiente externo, na 

criação de estratégias que alcancem a comunidade, na implementação de tecnologias e 

sistemas, e no treinamento e desenvolvimento dos membros, para obter maior 

conscientização de ações que podem ajudar. Recomenda-se visitar o site 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 1. 

• ODS 4 Educação de qualidade: teve uma porcentagem de atingimento de 66,7% pelo qual 

é qualificado como um ODS com potencial a ser atingido. Este ODS pode ser melhorado a 

partir das seguintes dimensões: Funcionários e Colaboradores, Recursos, e Sociedade e 

Partes Interessadas. Essa melhoria pode ser desenvolvida com ações focadas na criação de 

programas ou projetos que apoiem ou acompanhem o uso de creches e escolas para os filhos 

e filhas dos funcionários, o apoio e aplicação de recursos para fomentar e incentivar a 

igualdade de acesso a homens e mulheres à educação e a formação acadêmica, e o fomento 

de auxílios e bolsas de estudo para os trabalhadores ou seus filhos e filhas. Semelhantemente, 

ações internas dedicadas à aprendizagem, criatividade, comunicação, treinamento e 

desenvolvimento incrementarão o alcance e atingimento deste ODS. Recomenda-se visitar 

o site https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 4. 

• ODS 5 Igualdade de gênero: teve uma porcentagem de atingimento de 66,7% pelo qual é 

qualificado como um ODS com potencial para ser atingido. Este ODS pode ser melhorado 

desde a dimensão de Resultados de Alto Impacto do Modelo desenvolvido, com ações em 

colaboração e compartilhamento com mulheres, criando planos de estratégias para acabar 

com todas as formas de violência, discriminação e desigualdade de gênero dentro da 

organização. Outras ações podem ser relacionadas à avaliação e medição de como se sentem 

as mulheres dentro da organização, e planos de melhoria. Recomenda-se visitar o site 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/5 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 5. 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/5
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• ODS 14 Vida na água: este ODS não obteve nenhuma porcentagem de atingimento, pelo 

qual é qualificado como um ODS nulo dentro da organização. É fundamental que a 

organização dedique esforços à dimensão de Processos e Operações do Modelo 

desenvolvido, avaliando e mensurando o impacto dos processos e operações internas que 

estejam relacionadas com a poluição e detrito marinho em todas as suas formas. É importante 

que a organização entenda que toda ação vai ter um impacto a nível terrestre e marinho, 

portanto faz-se necessário estudar os impactos mesmo que indiretos. Ações relacionadas a 

aprender, inovar, avaliar e medir os impactos são muito uteis para ajudar a incrementar a 

porcentagem de atingimento deste ODS. Outras ações são mapear todos os processos desde 

o início até o final do ciclo de vida dos produtos ou serviços fornecidos e criar estratégias 

para mitigar os impactos, estabelecer redes de colaboração e compartilhamento para medir 

os impactos de fornecedores e clientes. Recomenda-se visitar o site https://brasil.un.org/pt-

br/sdgs/14 para ver os indicadores estabelecidos para o ODS 14. 

Finalizada a análise de cada ODS para cada organização, analisou-se graficamente o 

desempenho das cinco organizações em conjunto para poder realizar conclusões mais 

abrangentes sobre o atingimento porcentual de cada uma em comparação com as outras. O 

Gráfico 6 apresenta os dados do Quadro 50 que mostra o desempenho em conjunto das 

organizações A, B, C, D e E. 

Gráfico 6. Porcentagem atingido por ODS nas cinco Organizações 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

As barras em azul representam o desempenho da Organização A, as barras em laranja 

representam o desempenho da Organização B, as barras em cinza representam o desempenho 
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da Organização C, as barras em azul claro representam o desempenho da Organização D, e as 

barras em amarelo representam o desempenho da Organização E. Analisando os dados, pode 

se concluir a nível geral que a Organização E tem melhor desempenho no atingimento dos ODS 

do que as outras organizações, isto ocorre porque a Organização E apresenta 12 ODS igual ou 

acima do patamar de 80,0%, sendo qualificado como um nível ótimo. Seguindo esse critério, a 

Organização D mostrou 8 ODS acima desse mesmo patamar e 6 ODS com potencial para serem 

atingidos. Continuando as análises gerais, a Organização B apresentou a maior quantidade de 

ODS com potencial a ser atingido, sendo de 8 ODS, e se mostrando como a organização menos 

efetiva. A Organização C ficou em uma quarta colocação apresentando 5 ODS com potencial e 

7 com grau ótimo, e finalmente, a Organização A ficou no meio, tendo 4 ODS com potencial a 

serem atingidos e 8 com um grau de alcance ótimo. Do gráfico também pode ser inferido que 

três organizações apresentaram 4 ODS com baixo ou nulo grau de atingimento. 

Então, a nível geral, nenhuma organização apresenta uma situação baixa ou grave em 

relação ao atingimento dos ODS com a avaliação feita por meio da ferramenta criada neste 

trabalho. Mas qualificando a organização que melhor se posiciona até a que não se posiciona 

tão bem, a ordem ficaria para a Organização E como a que apresenta melhor desempenho, 

seguida da Organização D, depois a Organização A, a Organização C e a Organização B no 

final. Salientando que não significa que a Organização B ficou como a pior organização, e sim 

como a que menor porcentagem de atingimento de ODS de grau ótimo possui, mostrando uma 

situação com muitos potenciais ODS para atingir. 

 Validação dos dados 

Como a aplicação do KMEM21 foi feita em empresas que têm objetivos de 

sustentabilidade traçados e são membros, participantes ou signatários, do Pacto Global – Rede 

Brasil, que é a iniciativa para incentivar às empresas a alinharem suas estratégias e operações 

aos 10 princípios universais estabelecidos pela ONU, é evidente que cada umas das 

organizações avaliadas têm seus próprios relatórios e resultados internos em relação ao 

atingimento dos ODS. 

Para poder validar as informações obtidas na aplicação do KMEM21, leu-se e utilizou-

se a informação dos relatórios fornecidos por cada umas das organizações no site do Pacto 

Global, salientando que esses relatórios são públicos e também são encontrados no site de cada 

uma das organizações. Assim, comparou-se os resultados dos ODS apresentados nesses 

relatórios com os resultados obtidos na seção 6.4 para poder dar um balanço de qual fiel pode 
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ser o KMEM21 com o que as organizações relatam. Destacando que, tais relatórios não 

apresentam um índice ou porcentagem de atingimento dos ODS, como é mostrado quando 

aplicado o KMEM21, e sim ações que são desenvolvidas para cumprir os ODS, seja total, 

parcial, ou, especificamente, em alguns indicadores dos ODS. 

Imagem 7. ODS atingidos pela Organização A com base no último relatório 

      

      

      

Fonte: Elaborado pelo autor 

O último relatório fornecido pela Organização A apresentou resultados e ações nos 17 

ODS da ONU, dessarte, a Imagem 7 apresenta os ODS que a Organização A atingiu de acordo 

com seu relatório. 

Imagem 8. ODS atingidos pela Organização A com base no KMEM21 

      

      

      

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A Imagem 8 apresenta os ODS que a Organização A com base na aplicação do 

KMEM21 atingiu com um grau excepcional, mantendo a cor original, com potencial de ser 

atingidos, com um pequeno obscurecimento na cor e um contorno em amarelo, e os que não 

foram atingidos, com uma cor cinza. Lembrando novamente que o ODS 3 não foi abordado na 

elaboração e avaliação do questionário.  

A validação dos ODS atingidos pela Organização A, de acordo com o relatório e 

comparado com os ODS atingidos de acordo com o KMEM21 evidentemente apresentam 

grandes diferenças. Enquanto o relatório mostra todos os ODS como atingidos, o KMEM21 

apresenta 4 ODS em cinza e 4 marcado como potenciais para serem atingidos. 

Para a Organização B foi aplicado o mesmo raciocínio de validação. O último relatório 

disponível pela organização apresentou resultados e ações em 14 ODS, enquanto 3 ODS não 

tiveram nenhuma descrição de atividades efetuada como a Imagem 9 indica. De semelhante 

modo, a Imagem 10 sinaliza os ODS que foram atingidos com um grau ótimo, os ODS com 

potencial para ser atingidos, e os ODS que não foram atingidos, de acordo com a avaliação do 

KMEM21. 

Imagem 9. ODS atingidos pela Organização B com base no último relatório 

      

      

      

Fonte: Elaborado pelo autor 

A validação dos ODS atingidos pela Organização B comparados com os ODS atingidos 

desde o KMEM21 mostra algumas concordâncias. De acordo com o relatório fornecido pela 

Organização B, não existem atividades a favor dos ODS 4, ODS 10 e ODS 17, já os resultados 
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do KMEM21 apresentou que 4 ODS não foram atingidos, entre eles o ODS 1, ODS 4, ODS 14 

e ODS 15. 

Imagem 10. ODS atingidos pela Organização B com base no KMEM21 

      

      

      

Fonte: Elaborado pelo autor 

No caso do ODS 4, encaixo no mesmo resultado, tanto no relatório, quanto no 

KMEM21, já o ODS 10 e o ODS 17, desde a visão do KMEM21 têm potencial para serem 

atingidos, enquanto no relatório eles não apresentaram nenhuma ação. Finalmente, os outros 

ODS com potencial que aparecem com a cor obscurecida de acordo com o KMEM21 são os 

ODS2, ODS 5, ODS 7, ODS 9, ODS 11 e ODS 12. 

Os resultados da Organização C apresentados no relatório fornecido pela própria 

organização apresenta dados muito interessantes. A Imagem 11 mostra os resultados internos 

da organização e indica que 3 ODS não foram atingidos dentro das atividades e estratégias que 

a organização efetua. Este é o caso para os ODS 1, ODS 2 e ODS 14. Paralelamente, o resultado 

dos ODS atingidos, com potencial, e não atingidos de acordo com o KMEM21 são apresentados 

na Imagem 12. 

Comparando a Imagem 11 com a Imagem 12 que refletem os ODS atingidos de acordo 

com o relatório fornecido pela Organização C e desde a avaliação do KMEM21, 

respectivamente, pode-se destacar que os ODS que não foram atingidos desde o KMEM21 são 

4, ODS 1, ODS 2, ODS 5 e ODS 14, enquanto os não atingidos desde o relatório são 3, ODS 1, 

ODS 2 e ODS 14, o que significa que o KMEM21 foi fiel e refletiu à informação apresentada 
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pela organização. Já com relação aos ODS que têm potencial, o KMEM21 marcou o ODS 8, 

ODS 9, ODS 10, ODS 16 e ODS 17.  

Imagem 11. ODS atingidos pela Organização C com base no último relatório 

      

      

      

Fonte: Elaborado pelo autor 

Imagem 12. ODS atingidos pela Organização C com base no KMEM21 

      

      

      

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para a validação da Organização D são apresentados a Imagem 13 com os resultados do 

relatório da própria organização, e a Imagem 14 com os resultados obtidos, a partir do 

KMEM21. 
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Imagem 13. ODS atingidos pela Organização D com base no último relatório 

      

      

      

Fonte: Elaborado pelo autor 

Imagem 14. ODS atingidos pela Organização D com base no KMEM21 

      

      

      

Fonte: Elaborado pelo autor 

Comparando ambas imagens, se destaca que os ODS 1, 2, 7, 11 e 17 não estão sendo 

atingidos pela Organização D de acordo com o relatório que a organização tem fornecido. 

Enquanto os resultados do KMEM21 apresentam apenas dois ODS sem ser atingidos, são o 

ODS 4 e ODS 5, adicionalmente, os ODS 1, 2, 6, 10, 14 e 16 são apontados como potenciais 

para serem alcançados dentro da organização. Mostrando então algumas divergências entre os 

resultados internos que a organização possui com os resultados obtidos aplicando o KMEM21. 
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Para finalizar, a Imagem 15 e a Imagem 16 apresentam, respectivamente, os resultados 

dos ODS atingidos de acordo com os relatórios da Organização e os resultados obtidos com a 

aplicação e análise do KMEM21. 

Imagem 15. ODS atingidos pela Organização E com base no último relatório 

      

      

      
Fonte: Elaborado pelo autor 

Imagem 16. ODS atingidos pela Organização E com base no KMEM21 

      

      

      

Fonte: Elaborado pelo autor 

Analisando os resultados para a validação do KMEM21, o caso desta organização foi a 

mais divergente, enquanto o relatório apresente apenas os ODS 6, 8, 12 e 15 como alcançados 

dentro da organização, o KMEM21 mostrou que o ODS 14 não está sendo atingido e os ODS 

1, 4 e 5 estão com potencial para serem atingidos. 
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 Considerações do Capítulo 

Foram apresentadas algumas diferenças entre os ODS atingidos, os ODS com potencial 

de serem atingidos, e os ODS não atingidos de acordo com o KMEM21 e os ODS que as 

organizações avaliam como atingidos de acordo com os relatórios fornecidos. Esta diferença 

parte de vários fatores. 

1. A quantidade de respondentes não é representativa para cada organização, nem para poder 

concluir que a aplicação do KMEM21 está totalmente errada ou totalmente certa, pois, foram 

recebidas 3 respostas, uma de cada organização, um número que não pode ser tomado como 

representativo ou que reflete a realidade da empresa; 

2. Os respondentes do questionário não têm a mesma ocupação nem o mesmo nível de trabalho, 

pois um dos respondentes está na gerencia operacional da sua organização, outro na alta 

gerencia, e outro na média gerencia. Salientando que, os respondentes não são respectivos à 

ordem das organizações analisadas. Portanto, a respostas também dependem da visão, tempo 

na posição atual, experiência e conhecimentos dos respondentes; 

3. A avaliação de porcentagem de atingimento dos ODS dependeu da quantidade de perguntas 

que foram estabelecidas para cada um dos ODS. Por exemplo, enquanto um ODS foi 

avaliado apenas em uma pergunta do questionário, outro ODS foi avaliado em 6 perguntas, 

e outro em 3 perguntas, e assim por diante. Como a avaliação dependia dessa quantidade de 

perguntas, os ODS não tiveram o mesmo peso porcentual, como sim aconteceu com as 

perguntas e o desenvolvimento da tabela de pontuações. 

Adicionalmente, um dos ODS, o ODS 3 não foi incluído dentro da formulação das 

perguntas do questionário nem na avaliação das respostas, pois como mencionado na subseção 

6.2.1, foca-se no bem-estar do ser humano, na vida humana, na saúde individual e 

melhoramento dos serviços de saúde, o que manteve ele longe da relação dos indicadores 

estabelecidos, a integração deste ODS na formulação e avaliação dentro do KMEM21 também 

é um aspecto que pode trazer crescimento e melhoria para o próprio modelo. 
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 Considerações Finais 

O objetivo do trabalho foi analisar e descrever mediante o KMEM, reformulado como 

KMEM21, quais ODS da ONU estão sendo atingidos nas empresas brasileiras com objetivos e 

metas de sustentabilidade traçados. A criação e reformulação do modelo, assim como sua 

aplicação mostrou grandes resultados para atingir este objetivo. Comprovou-se mediante a 

aplicação em três empresas com metas, objetivos e estratégias de sustentabilidade, quais ODS 

atingem, comparou-se e validou-se com as informações fornecidas nos relatórios de cada uma 

das organizações.  

Adicionalmente, o KMEM21 analisou os ODS com potencial de serem atingidos e os 

ODS que não estavam sendo atingidos, os resultados apresentados nos gráficos do capítulo 

anterior, assim como a sua análise, mostram que o KMEM21 realmente pode ser aplicado para 

dar uma visão e um direcionamento às organizações para cumprir seus objetivos de 

sustentabilidade. 

Foi complementado e melhorado o KMEM ao ponto de ser rebatizado como KMEM21, 

pois houve uma mudança no visual do modelo, nas dimensões que o compõem, na abordagem 

de aplicação, foi criada a tabela de pontuação do modelo, criado o questionário como método 

de aplicação do modelo.  

Foram fundamentadas as bases teóricas de GC para o modelo, sendo essas bases os 

conceitos organizacionais e frameworks encontrados e estudados ao longo do trabalho que se 

relacionam com o KMEM e se tornaram os indicadores e palavras-chave para a formulação das 

perguntas do questionário do KMEM21 e como conceitos sugeridos para ser trabalhados para 

melhorar o atingimento dos ODS. 

O KMEM21 mostrou sua capacidade e relação com os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU, apresentando a importância de ter uma ferramenta que 

possa medir, avaliar e sugerir melhorias para as organizações, criando uma ponte entre a Gestão 

do Conhecimento, Modelos de Excelência Organizacional e Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, um trabalho que não foi feito antes na literatura e espera-se, possa ajudar e motivar 

às organizações a implementar os ODS nas suas estratégias e planos. 

Na seção 1.7 foi planteada a pergunta de como se pode desenvolver, otimizar e atingir 

os ODS por meio de um Modelo de Excelência baseado na Gestão do Conhecimento nas 

empresas brasileiras com objetivos de sustentabilidade traçados. Acredita-se que está pergunta 

foi firmemente respondida nos parágrafos anteriores. 
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Os desafios existentes para o atingimento dos ODS são vários, pois a teoria planteada 

no capítulo 2 mostra que se o caminho é utilizar a GC como meio propagador das informações 

dos ODS, esse caminho não é fácil, pois a GC possui um potencial enorme para ser aplicado 

em todo lugar, porém não é fácil de administrar. 

 O trabalho estabeleceu que por meio da criação do KMEM21, poderia guiar e utilizar a 

GC para facilitar o atingimento dos ODS. O Capítulo 3 apresentou uma ferramenta que poderia 

“catalisar” e encaminhar o poder da GC para atingir os ODS, trata-se dos Modelos de 

Excelência Organizacional. A combinação destes dois conceitos apontados para cumprir os 

ODS da ONU resultou no que já foi dito, a criação do KMEM21.  

Mas, ainda faltava saber onde aplicar o KMEM21, como validar o modelo e qual era o 

público alvo adequado para a aplicação desta ferramenta. Por isso, visou-se aplicar o modelo 

nas organizações que têm objetivos, metas, estratégias e planos de sustentabilidade, pois, elas 

são a ponte que conecta os governos com a sociedade, e pode ser o meio mais efetivo para levar 

os ODS para toda a sociedade. 

O KMEM21 é um modelo construído e desenvolvido a partir da teoria dos conceitos de 

Gestão do Conhecimento, Modelos de Excelência Organizacional, Sustentabilidade, 

Desenvolvimento Sustentável e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável explicados nos 

diferentes capítulos deste trabalho, adicionalmente foi aplicado na vida real, em organizações 

que têm objetivos de sustentabilidade e fazem parte de uma iniciativa global de sustentabilidade 

da ONU, porém, o KMEM21 ainda tem espaço para melhorar. 

Os resultados obtidos no capítulo 6 apresentaram algumas diferenças entre os ODS 

atingidos, os ODS com potencial de serem atingidos, e os ODS não atingidos de acordo com o 

KMEM21 e os ODS que as organizações avaliam como atingidos, de acordo com os relatórios 

fornecidos. Esta diferença parte do pressuposto de vários fatores. 

1. A quantidade de respondentes não é representativa para cada organização, nem para poder 

concluir que a aplicação do KMEM21 está totalmente errada ou totalmente certa, pois, foram 

recebidas 3 respostas, uma de cada organização, um número que não pode ser tomado como 

representativo ou que reflete a realidade da empresa; 

2. Os respondentes do questionário não têm a mesma ocupação nem o mesmo nível de trabalho, 

pois um dos respondentes está na gerência operacional da sua organização, outro na alta 

gerência, e outro na média gerência. Salientando que os respondentes não são respectivos à 

ordem das organizações analisadas. Portanto, a respostas também dependem da visão, tempo 

na posição atual, experiência e conhecimentos dos respondentes; 
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3. A avaliação de porcentagem de atingimento dos ODS dependeu da quantidade de perguntas 

que foram estabelecidas para cada um dos ODS. Por exemplo, enquanto um ODS foi 

avaliado apenas em uma pergunta do questionário, outro ODS foi avaliado em 6 perguntas, 

e outro em 3 perguntas, e assim por diante. Como a avaliação dependia dessa quantidade de 

perguntas, os ODS não tiveram o mesmo peso porcentual, como sim aconteceu com as 

perguntas e o desenvolvimento da tabela de pontuações. 

Essas três implicações são tomadas pelo autor deste trabalho, como pontos de melhoria 

futura, pois, o intuito do pesquisador é continuar melhorando e expandindo o KMEM21 para 

que se torne uma referência na literatura e uma ferramenta para as empresas, os governos e a 

sociedade atingir os ODS. 

Deste jeito, um dos ODS, o ODS 3 não foi incluído dentro da formulação das perguntas 

do questionário nem na avaliação das respostas, pois como mencionado na subseção 6.2.1, foca-

se no bem-estar do ser humano, na vida humana, na saúde individual e melhoramento dos 

serviços de saúde, o que manteve ele longe da relação dos indicadores estabelecidos, a 

integração deste ODS na formulação e avaliação dentro do KMEM21 também é um aspecto 

que pode trazer crescimento e melhoria para o próprio modelo. 

Em síntese, com base em Hilbert-Schule (2015), e definição de método, instrumento e 

técnica, conforme apresentado na Imagem 4, ficam estabelecidos os seguintes elementos: a 

Técnica é a Tabela de Pontuação apresentada no Quadro 48, o Instrumento é o KMEM21 

apresentado na Imagem 6 e o Método é o Questionário apresentado na seção 6.3.1 (IMAGEM 

17). 

Imagem 17. Estabelecimento de método, instrumento e técnica para a pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Método: Questionário 

Instrumento:  

Modelo KMEM21 

Técnica: Tabela 

de Pontuação 

Meta: 
Porcentagem 

de 

atingimento 

dos ODS 
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Anexo 01 

O Anexo 01 é um Excel muito grande para ser inserido no trabalho, por tanto, é 

apresentado a imagem da tabela, o Excel está disponível na primeira planilha pelo seguinte link: 

https://drive.google.com/file/d/1zUe6RJeKucu1Ec0PTbCgdbdjtLDUEZH7/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1zUe6RJeKucu1Ec0PTbCgdbdjtLDUEZH7/view?usp=sharing
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Anexo 02 

O Anexo 02 é um Excel muito grande para ser inserido no trabalho, por tanto, é 

apresentado a imagem da tabela, o Excel está disponível na segunda planilha pelo seguinte link: 

https://drive.google.com/file/d/1zUe6RJeKucu1Ec0PTbCgdbdjtLDUEZH7/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zUe6RJeKucu1Ec0PTbCgdbdjtLDUEZH7/view?usp=sharing
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Anexo 03 

O Anexo 03 é um Excel muito grande para ser inserido no trabalho, por tanto, é 

apresentado a imagem da tabela, o Excel está disponível na terceira planilha pelo seguinte link: 

https://drive.google.com/file/d/1zUe6RJeKucu1Ec0PTbCgdbdjtLDUEZH7/view?usp=sharing 
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Anexo 04 
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Anexo 05 

Imagem A 
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Anexo 06 

Imagem A Imagem B 
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Imagem C Imagem D 
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