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RESUMO  

As empresas atualmente tendem a adotar estratégias que visam obter vantagens competitivas sustentáveis, 

assumindo desta forma, seu papel social e ambiental frente á sociedade. O objetivo deste artigo é avaliar a 

conduta sustentável de três empresas da Indústria da Construção Civil atuantes no município de Belo 

Horizonte – MG. A metodologia utilizada foi baseada em uma das vertentes do modelo ESA. A partir de 

78 indicadores foi verificada a adoção total, adoção parcial ou não adoção de determinada conduta 

sustentável. Os indicadores foram divididos em nove dimensões: (1) desenvolvimento de 

produtos/processos; (2) produção e manutenção; (3) compras; (4) recursos humanos; (5) administração 

geral; (6) financeiro; (7) jurídico; (8) marketing e vendas; (9) distribuição, sendo avaliados em fraco, 

intermediário e forte. Os dados foram coletados através de questionários, entrevistas semi-estruturadas e 

por observação direta nos canteiros de obra e escritórios das empresas. Com base na classificação dos 

indicadores foi constatado que as empresas A e B apresentaram avaliação de conduta fraca nas dimensões 

“Compras” e “Administração Geral” e além destas a empresa C apresentou avaliação fraca na dimensão, 

“Recursos Humanos”. Contudo, na análise geral, conclui-se que as condutas das empresas A, B e C são 

fortes. Com base nestes dados, as empresas podem assumir uma nova estratégia de conduta, com o 

objetivo de melhorar seu desempenho. Como exemplo, pode ser realizada a estruturação do processo de 

compras, bem como a adoção de uma política de gestão de responsabilidade social.  
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Evaluation of sustainable conduct of companies in the Civil 
Construction Industry 

Abstract  

Companies nowadays tend to adopt strategies to achieve sustainable competitive advantages, assuming 

thus its social and environmental purpose front of the society. This article aims is to evaluate the 

sustainable conduct of three companies of Construction Industry in the city of Belo Horizonte-MG. The 

methodology was based on ESA model. From 78 indicators was verified the full adoption, partial 

adoption or not adoption of certain conduct sustainable. The indicators were divided into nine 

dimensions: (1) development of products / processes, (2) production and maintenance, (3) purchases, (4) 

human resources, (5) general administration, (6) financial, (7) legal, (8) marketing and sales, (9) 

distribution. They were evaluated in weak, intermediate and strong. Data were collected through 

questionnaires, semi-structured interviews and through direct observation of construction sites and offices 

of companies. Based on the classification of the indicators was found that companies A and B showed 

weak behavioral assessment in the dimensions Purchasing and General Administration, and company C 

had weak assessment dimensions Purchasing, Human Resources and General Administration. However, 

the average of the indicators, it is concluded that the conduct of companies A, B and C are strong. Based 

on these data, companies can take on a new strategy of conduct, in order to improve their performance. 

As an example, can be performed structuring the procurement process and the adoption of a management 

policy of social responsibility. 

 

Key-words: Conduct; construction; evaluation. 
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1. INTRODUÇÃO 

As Empresas do setor de Edificações da Indústria da Construção Civil (ICC) vêm exercendo, 

principalmente, seu papel econômico, não demonstrando atenção significativa à área Social e 

Ambiental na execução de seus empreendimentos. 

De acordo com Araújo (2003), Mutti, et al. (2005) e Librelotto (2005) essas empresas poderiam 

melhorar os seus desempenhos no mercado competitivo, se adotassem condutas sociais e 

ambientais no gerenciamento dos seus empreendimentos. 

O objetivo deste artigo é avaliar a conduta sustentável de três empresas da ICC atuantes no 

município de Belo Horizonte – MG. 

1.1. Dimensão Econômica da Sustentabilidade 

No parâmetro da sustentabilidade econômica deve-se buscar maiores oportunidades de acessos a 

conhecimentos tecnológicos e científicos. A eficiência econômica deve atingir a sociedade como 

um todo, sendo uma preocupação macro social e não somente no sentido microeconômico, que 

revela uma preocupação com os resultados de rentabilidade empresarial (SACHS, 2007). 

De acordo com Abreu (2002), o conceito de sustentabilidade corporativa é um dos fatores 

considerados pelos investidores ao selecionar sua carteira de ações. Justamente por este motivo 

foi criado o Dow Jones Sustentability Group Indexes, para avaliar as ações de empresas em 

busca da sustentabilidade. 

A noção de desenvolvimento, que por muito tempo esteve associada ao aumento do Produto 

Interno Bruto (PIB), a partir desta nova visão, passou a extrapolar o domínio da economia 

através da sua integração com as dimensões sócio-ambientais e institucional. Entre os desafios 

surgidos com o estabelecimento desse novo conceito são criar instrumentos de mensuração, tais 

como indicadores de desenvolvimento (GUIMARÃES, 1997). 

1.2. Dimensão Social da Sustentabilidade 

A perspectiva desta dimensão trabalha com a afirmação do conceito de desenvolvimento 

sustentável, diretamente relacionado com: superação da pobreza; satisfação das necessidades 

básicas de alimentação, saúde e habitação; nova matriz energética que privilegia fontes 

renováveis de energia; e processo de inovação tecnológica cujos benefícios sejam 

compartilhados por países ricos e pobres (VASCONCELOS, 2006). 

A dimensão social do conhecimento tem um papel importante na contextualização da 

sustentabilidade. Ela representa a aliança entre a academia, o governo, a iniciativa privada e a 

sociedade civil organizada. O papel da academia é fomentar a pesquisa, criar fundamentação 

teórica, desenvolver metodologias adequadas e produzir conhecimentos que contribuam para a 

solução dos problemas nacionais (SUAIDEN, 2007). 

O papel do Governo é formular políticas públicas, criar infraestrutura para favorecer a inclusão 

social, articular e mobilizar o setor privado para a importância da adoção de programas da 

qualidade, tendo como exemplo, a implementação do Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produção no Habitat - PBQP-H (BNDS, 2009). 

O papel da iniciativa privada é o resgate da sua responsabilidade social. Essa aliança é capaz de 

gerar sinergia suficiente para implementar uma política de justiça social, criar uma consciência 

solidária para minimizar as desigualdades e ampliar a sociedade como um todo (SUAIDEN, 

2007). 
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1.3. Dimensão Ambiental da Sustentabilidade 

Na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio 

de Janeiro em 1992 (CNUCED, 1992), foi aprovada a Agenda 21, que consiste em um 

documento elaborado em consenso entre governos e instituições da sociedade civil de 178 

países, para assegurar a sustentabilidade mundial a partir do século 21. A partir destas discussões 

foram elaborados outros documentos, dentre os quais: 

• A “Agenda Habitat II”, assinada na Conferência das Nações Unidas realizada em Istambul em 

1996 (BRITO, 2003). 

• O CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) 

“Agenda 21 on Sustainable Construction”, uma agenda para o setor da construção civil publicada 

em 1999; que detalha os conceitos, aspectos e desafios apresentados pelo chamado 

desenvolvimento sustentável para a construção civil (CIB, 1999). 

• A CIB-UNEP (United Nations Environment Programme) “Agenda 21 for Sustaninable 

Construction in Developinp Countries”. Segundo a Agenda 21 do CIB, a indústria da construção 

e o ambiente construído são fundamentais para o desenvolvimento sustentável da sociedade 

(CNUCED, 1992). 

• Em 2002, dez anos após a Eco-92 no Rio de Janeiro, os compromissos com a sustentabilidade 

foram confirmados em Johanesburgo, na II Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, onde surgiu a Agenda 21 para Países em Desenvolvimento. As 

metas incluem o gerenciamento de recursos e o debate sobre construção sustentável. 

1.4. Modelo ESA 

O Modelo ESA (LIBRELOTTO, 2005) de avaliação do desempenho sustentável está 

direcionado às empresas da ICC, setor Edificações, e tem como objetivo classificar condutas 

adotadas pelas empresas contemplando as dimensões econômicas, sociais e ambientais.  

Na dimensão econômica foram consideradas as análises financeiras e econômicas convencionais, 

e os investimentos nas dimensões sociais e ambientais. Na dimensão social foram consideradas 

todas as ações da empresa que premiam as pessoas internas e externas à organização. São 

exemplos: treinamentos, ensino, cultura, moral, segurança, ação solidárias, dos níveis 

operacionais aos estratégicos. Na dimensão ambiental foram considerados os fatores ecológicos. 

Este modelo de avaliação de conduta sustentável desenvolvido por Librelotto (2005) apresenta 

como base conceitual diversos modelos/abordagens, entre eles: modelo das forças competitivas 

de Porter (1991); modelo Estrutura-Conduta-Desempenho de Mason (apud SHERER; ROSS, 

1990); modelos ECP-TRIPO (ABREU, 2002), Triple Bottom Line (ELKINGTON, 1998) e ECP 

Ambiental proposto por Abreu (2002); de responsabilidade social proposto por Borger (2001) e o 

modelo M.A.I.S. de Oliveira (2002) para avaliação da sustentabilidade organizacional. 

Os indicadores utilizados para avaliação das condutas dentro do Modelo ESA foram 

caracterizados através das atribuições (funções) da estrutura das empresas em um total de 78 

indicadores (Quadro 1), a serem verificados apenas como dados de atributos, ou seja: foram 

feitas as verificações da adoção ou não de determinada conduta bem como a definição de estados 

intermediários (adota parcialmente e/ou esta em implementação) presentes nos questionários. 

A forma de mensuração desses indicadores foi qualitativa em uma unidade de escala de três 

pontos: fraca, intermediária e forte e, a frequência, pode ser semestral e o local da mensuração é 

a própria empresa, sendo a responsabilidade da medição o avaliador. 
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Quadro 1 - Indicadores das condutas empresarial inseridas no modelo ESA. Fonte: Librelotto (2005) 

Funções do negócio Condutas econômicas, sociais e ambientais 

Desenvolvimento de 

produtos/ processos 

Produtos ambientalmente corretos; análise do ciclo de vida de produtos e de serviços; 

Desenvolvimento e introdução de tecnologias; Produtos com qualidade; Padronização e 

racionalização dos produtos; Flexibilização dos produtos; Diferenciação dos produtos; 

Desenvolvimento de projetos para a produção; Compatibilidade e coordenação de projetos; 

Engenharia simultânea; Normas técnicas e Legislação municipal.  

Produção e 

Manutenção  

Aspectos e impactos ambientais; Aspectos e impactos sociais; Prestação de serviços ao usuário 

final; Manutenção preventiva de equipamentos; Controles operacionais; Atendimento a situações 

de emergência; Organização e limpeza; Produção enxuta e Planejamento da produção. 

Compras 

Padrões ambientais aos fornecedores de produtos e serviços; Padrões de Qualidades aos 

fornecedores de produtos e serviços; Padrões Sociais aos fornecedores de produtos e serviços; 

Avaliações de Fornecedores; Planejamento da Entrega de Suprimentos. 

Recursos Humanos 

Programa de educação ambiental; Programa de prevenção de acidentes e doenças para os 

envolvidos; Capacitação e desenvolvimento de pessoas; Programas para a melhoria da qualidade 

de vida; Projetos sociais; Sistema de trabalho socialmente aceito; Incentivo a criatividade e 

liderança ; Geração de cultura organizacional; Aprendizagem organizacional; Ética 

organizacional. 

Administração 

Geral 

Sistema de gestão ambiental; Sistema de gestão Responsabilidade Social Empresarial (SER); 

Sistema de Gestão da qualidade; Sistema de gestão da saúde e segurança no trabalho; Gestão da 

informação; Planejamento estratégico visando à sustentabilidade; Documentação e controle de 

documentos; Avaliação do desempenho sustentável; Ações corretivas e preventivas; Avaliação de 

riscos; Avaliação de oportunidades; Avaliação da competitividade da empresa; Função ambiental 

na estrutura; Função da qualidade na estrutura; Função da RSE na Estrutura; Envolvimento da 

Alta administração; Geração de emprego e renda; Participação em entidades de classe e de 

desenvolvimento regionais sociais ou empresariais; Comprometimento da organização; 

Avaliação de mercado; melhoria contínua; Prática do exercício da cidadania organizacional; 

Gestão de processos, produtos e serviços; Controle de não-conformidades; Gerenciamento de 

riscos e crises; Infra-estrutura adequada; Registros e documentação.  

Financeiro Investimentos ambientais; Investimentos sociais; Demais investimentos. 

Jurídico 
Táticas legais; Legislação ambiental; Legislação trabalhista e de RSE; Legislação de saúde e 

segurança no trabalho; Legislação tributaria e fiscal. 

Marketing e Vendas 

Comunicação com as partes interessadas; Pesquisa de mercado; Imagem da empresa; Exigências 

atendidas – ambientais, sociais e econômicas; Interação com a sociedade; Diferenciação de 

serviços prestados. 

Distribuição Canais de Distribuição. 

 

Os indicadores propostos através da caracterização das funções do negócio da empresa estão 

assim representados: 

• Desenvolvimento de Produtos/Processos (11 indicadores); 

• Produção e Manutenção (9 indicadores); 

• Compras (5 indicadores); 

• Recursos Humanos (10 indicadores); 

• Administração Geral (25 indicadores); 

• Financeiro (3 indicadores); 

• Jurídico (6 indicadores); 

• Marketing e Vendas (8 indicadores); 

• Distribuição (1 indicador). 

2. METODOLOGIA 

Os instrumentos de coleta de dados para caracterizar os indicadores de condutas adotado nesta 

pesquisa foram os mesmos utilizados pelo Método ESA, desenvolvido por Librelotto (2005). Os 
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instrumentos foram compostos de questionários, entrevistas com o diretor das empresas e da 

pesquisa do clima organizacional realizadas com os empregados, check-lists da Norma 

Regulamentadora 18 (NR-18) e de benefícios, coleta de evidências nos canteiros de obras e nos 

escritórios, além da documentação disponibilizada pelas empresas. 

2.1. Determinação dos Indicadores de Condutas 

Foram entregues aos diretores das empresas dois questionários para serem preenchidos, 

denominados de PARTE (1) e PARTE (2). O questionário da PARTE (1) apresentava 18 

questões, numeradas de 1 a 18 sendo formado por indicadores colocados sob forma de questões 

que caracterizavam a estrutura da empresa sobre os aspectos: organizacional, comercial, 

marketing, área administrativa e inserção no mercado de imóveis. 

O questionário da PARTE (2), com 45 questões enumeradas de 19 até a 63, foi formado por 

indicadores, denominados de “indicadores secundários” colocados sob forma de questões que 

apontavam possíveis condutas que a empresa adotaria diante das pressões internas e externas 

existentes no segmento da construção civil, setor edificações. 

Os indicadores de Condutas caracterizados através das questões foram verificados apenas como 

dados de atributos, ou seja, foram realizadas as verificações da adoção ou não de determinada 

conduta bem como, a definição de estados intermediários (adota parcialmente e/ou em 

implementação). 

Estes questionários foram preenchidos e devolvidos pelos diretores da empresa “A”, após 10 dias 

corridos; pela empresa “B”, após 12 dias corridos e pela empresa “C”, após 15 dias corridos. 

Por ocasião do recebimento dos questionários, foi agendada, com um dos diretores das empresas, 

uma entrevista semi-estruturada identificada como PARTE (4) com perguntas enumeradas de 1 a 

34; contendo perguntas sobre as funções (atribuições) que a Empresa apresenta na sua estrutura 

organizacional. As respostas da entrevista auxiliaram na mensuração dos indicadores de 

condutas que a empresa adota para gerir os seus negócios, diante das pressões que a indústria da 

construção civil está submetida e que compõem os parâmetros de avaliação da sustentabilidade 

econômica, social e ambiental. 

No intervalo de tempo entre o recebimento dos questionários e da entrevista foram processadas 

as respostas dos indicadores de condutas das empresas extraídas das questões dos questionários 

PARTE (1) e PARTE (2), e avaliados qualitativamente em fraca, intermediaria e forte. 

2.2. Determinação dos Indicadores das Condutas pelas Evidências 

Foram realizadas visitas aos canteiros de obras e aos escritórios das empresas com o objetivo da 

confirmação dos indicadores de condutas descritos anteriormente nos questionários e na 

entrevista. Para este trabalho foi necessário a permissão dos diretores para a entrada dentro do 

estabelecimento de trabalho. 

Através do check-lists da NR18 foi possível verificar “in loco” o cumprimento das obrigações 

das empresas em relação à esta norma. Durante as visitas aos canteiros de obras e aos escritórios, 

foi possível aplicar o check-lists dos benefícios aos empregados bem como, realizar a entrevista 

de verificação do clima organizacional da empresa com os empregados (Quadro2). 
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Quadro 2 – Número de funcionários participantes da pesquisa do clima organizacional 

Número de Empregados EMPRESAS 

 EMPRESA “A” EMPRESA “B” EMPRESA “C” 

Lotados no Canteiro de obras  109 25 29 

Entrevistados no Canteiro de obras 27 10 6 

Lotados no Escritório 19 3 2 

Entrevistados no Escritório 10 - - 

Dias gastos nas entrevistas 28 18 20 

 

A pesquisa realizada sobre o clima organizacional com os empregados das empresas foi 

composta de 43 perguntas e respostas pré-estruturadas, cujo objetivo foi determinar, pela média 

das notas atribuídas a um conjunto de itens estabelecidos no questionário – o sedentarismo, a 

satisfação, stress, vícios, doenças, poder aquisitivo, felicidade, bom-humor, clima 

organizacional. 

Para a verificação do clima organizacional da empresa foi elaborado um check-list. As respostas 

foram obtidas através do acesso aos documentos das empresas, sendo que estes dados auxiliaram 

na avaliação dos indicadores de desempenho. Na empresa “A”, a pesquisa referente ao clima 

organizacional foi elaborada separadamente por sugestão dos diretores, por entenderem que o 

canteiro de obras e o escritório têm diferenças tanto sob o aspecto de formação quanto de 

valores. 

No escritório e no canteiro de obras das empresas foi realizado o levantamento dos dados para a 

ratificação e complementação das informações dos indicadores de condutas “pelas evidências” 

sobre determinadas funções da estrutura da empresa: compras, recursos humanos, contabilidade, 

administração geral, jurídico e área comercial. O tempo despendido para o levantamento dos 

dados contidos nas áreas administrativa e de gerenciamento foi de 15 dias corridos para empresa 

“A”, oito dias corridos para empresa “B” e oito dias corridos para empresa “C”. 

Com os dados coletados através das evidências; check-lists da NR-18, dos benefícios e da 

pesquisa do clima organizacional, foi possível elaborar a avaliação dos indicadores primários de 

“condutas pelas evidências” e mensurá-los em uma unidade de escala de três pontos: fraca, 

intermediária e forte. O tempo despendido na elaboração e avaliação destes dados foi de 18 dias 

corridos pela Empresa “A”, sete dias corridos para a Empresa “B” e 10 dias corridos para a 

Empresa “C”. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Resultado Geral da apuração das Condutas na Empresa “A” 

A representação dos dados, através da avaliação das condutas extraídas do questionário e da 

entrevista mostrou que a maioria das condutas da Empresa “A” era intermediária (231 pontos de 

um total de 361 avaliações de indicadores de condutas) (Quadro 3). 
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Quadro 3 - Resumo geral da avaliação dos indicadores de conduta na Empresa “A” 

Sigla 
Funções da Estrutura da 

Empresa 

Avaliação das condutas Evidências 

Fraca Intermediária Forte Fraca Interme diária Forte 

DP 
Desenvolvimento 

Produtos/Processos 
2 16 10 2 4 5 

PM Produção e Manutenção 1 31 12 2 5 2 

C Compras 1 15 3 4 1 0 

RH Recursos Humanos 0 23 11 2 7 1 

AG Administração Geral 15 94 23 15 10 0 

F Financeiro 2 4 13 1 0 2 

J Jurídico 1 14 8 0 4 2 

MV Marketing e Vendas 3 32 24 3 4 1 

D Distribuição 0 2 1 0 1 0 

Soma Geral 25 231 105 29 36 13 

3.2. Resultado Geral da apuração das Condutas na Empresa “B” 

A representação dos dados, através da avaliação das condutas extraídas do questionário e da 

entrevista mostrou que a maioria das condutas da Empresa “B” era intermediária (182 pontos de 

um total de 365 avaliações de indicadores de condutas) (Quadro 4).  
 

Quadro 4 - Resumo geral da avaliação dos indicadores de conduta na Empresa B 

Sigla 
Funções da Estrutura da 

Empresa 

Avaliação das condutas Evidências 

Fraca Interme diária Forte Fraca Intermediária Forte 

DP 
Desenvolvimento de Produtos/ 

Processos 
2 15 11 1 5 5 

PM Produção e Manutenção 6 26 13 1 4 4 

C Compras 4 13 2 3 2 0 

RH Recursos humanos 14 14 6 1 6 3 

AG Administração Geral 18 57 56 10 5 10 

F Financeiro 9 9 4 1 1 1 

J Jurídico 0 12 11 0 3 3 

MV Marketing e Vendas 2 33 25 0 4 4 

D Distribuição e logística 0 3 0 0 0 1 

Soma Geral 55 182 128 17 30 31 

3.3. Resultado Geral da apuração das Condutas na Empresa “C” 

A representação dos dados, através da avaliação das condutas extraídas do questionário e da 

entrevista mostrou que a maioria das condutas da Empresa “C” era intermediária (160 pontos de 

um total de 352 avaliações de indicadores de condutas) (Quadro 5).  
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Quadro 5- Resumo geral da avaliação dos indicadores de conduta na Empresa C 

Sigla 
Funções da Estrutura da 

Empresa 

Avaliação das condutas Evidências 

Fraca Intermediária Forte Fraca Intermediária Forte 

DP 
Desenvolvimento de 

Produtos/Processos 
2 14 12 2 5 4 

PM Produção e Manutenção 3 17 23 1 2 6 

C Compras 1 12 6 3 0 2 

RH Recursos humanos 9 17 6 4 6 0 

AG Administração Geral 13 51 64 9 5 11 

F Financeiro 2 2 18 1 1 1 

J Jurídico 0 14 9 0 0 6 

MV Marketing e Vendas 3 32 21 2 3 3 

D Distribuição 0 1 0 0 0 1 

Soma Geral 33 160 159 22 22 34 

4. DISCUSSÃO 

4.1. Análise dos resultados das Condutas da Empresa “A” 

A avaliação geral das condutas da empresa “A” foi caracterizada como conduta intermediária 

representando 62% de todos os indicadores avaliados (Gráfico 1). 

 Ações de Condutas

7%

62%

31%

Fraca

Intermediária

Forte

 
Gráfico 1 - Avaliação das Condutas em percentuais 

Analisando o resumo geral do quadro de avaliação das condutas pode-se verificar que tanto a 

avaliação das condutas como das evidências, prevaleceu à tendência da Conduta Intermediaria 

(Quadro 3). 

Para a avaliação das Condutas pelas Evidências foi considerada a análise resultante dos 

indicadores que fazem parte das funções da estrutura organizacional da empresa, obtendo-se a 

conduta Intermediária 36 pontos, 29 para a conduta Fraca e 13 para a conduta Forte; num total de 

78 indicadores das funções da estrutura organizacional da empresa.  

Na soma geral das Condutas pelas Evidências, constata-se as ações de condutas Fracas próximo 

da Intermediária; sendo que deve ser melhor observados aos indicadores que estão avaliados 

como Fracos (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Avaliação das Condutas pelas Evidências 

Há duas funções da estrutura organizacional da empresa em que os processos críticos de 

avaliação destacaram condutas fracas; uma na função de Compras e, outra na função de 

Administração Geral. 

Para a função de Compras, os indicadores de condutas que precisam de atenção especial são os 

que exigem Padrões Ambientais aos fornecedores de produtos e serviços; Padrões de Qualidade 

aos fornecedores de produtos e serviços; Padrões Sociais aos fornecedores de produtos e 

serviços; Avaliações de Fornecedores.  

Na função Administração Geral os indicadores de condutas que precisam de atenção especial 

são: Sistema de gestão ambiental, Responsabilidade Social Empresarial (RSE), Qualidade; 

Documentação e Controle de Documentos; Avaliação do Desempenho Sustentável; Ações 

corretivas e preventivas; Avaliação da Competitividade da empresa; Função Ambiental na 

estrutura; Função da qualidade na estrutura; Função da RSE na Estrutura; Participação em 

entidades de classe e de desenvolvimento regionais sociais ou empresariais; Avaliação de 

mercado; Controle de não-conformidades; Gerenciamento de riscos e crises; Registros e 

documentação. Evidecia-se a ausência de um sistema de gestão abrangendo os aspectos sociais, 

ambientais e de qualidade em seus empreendimentos.  

4.2. Análise dos resultados das Condutas da Empresa “B” 

A avaliação geral das condutas da empresa “B” foi caracterizada como conduta intermediária 

representando 50% de todos os indicadores avaliados (Gráfico 3). 

 

 
Gráfico 3- Avaliação das condutas em percentuais. 
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Na soma geral das Condutas pelas Evidências, observa-se o equilíbrio das ações de condutas 

Intermediárias com as condutas Forte em quase todas as funções. 
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Gráfico 4- Avaliação dos Indicadores pelas Evidências. 

Há duas funções da estrutura organizacional da empresa em que os processos críticos de 

avaliação destacaram condutas Fracas: função de Compras, e um equilíbrio da conduta Fraca e 

Forte na função de Administração Geral. 

Para a função de Compras, os indicadores de condutas que precisam de uma atenção especial são 

os que exigem Padrões ambientais aos fornecedores de produtos e serviços; Padrões de 

Qualidade aos fornecedores de produtos e serviços; Padrões Sociais aos fornecedores de 

produtos e serviços.  

Na função Administração Geral os indicadores de condutas que precisam ter uma atenção 

especial são: Sistema de gestão Responsabilidade Social Empresarial (SRE); Sistema de Gestão 

da qualidade; Avaliação do desempenho sustentável; Ações corretivas e preventivas; Avaliação 

da competitividade da empresa; Função ambiental na estrutura; Função da qualidade na 

estrutura; Função da RSE na Estrutura; Participação em entidades de classe e de 

desenvolvimento regionais sociais ou empresariais; Gerenciamento de riscos e crises. 

 

4.3. Análise dos resultados das Condutas da Empresa “C” 

 
A avaliação geral das condutas da empresa ficou caracterizada como conduta Intermediária, 

representando 45,5% de todos os indicadores avaliados. Na representação, a conduta 

Intermediária ficou destacada por apenas três décimos em relação à conduta Forte. Contudo, na 

avaliação das evidências prevaleceu a Conduta Forte (Gráfico 5). 

 

 
Gráfico 5- Avaliação das Condutas em percentuais 
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Na soma geral das Condutas pelas Evidências, observa-se o equilíbrio das ações de condutas 

Fracas com as condutas Intermediárias (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 - Avaliação dos Indicadores Primários pelas Evidências. 

Há três funções da estrutura organizacional da empresa em que os processos críticos de avaliação 

destacaram condutas Fracas; Compras, Recursos Humanos e Administração Geral. 

Para a Função de Compras os indicadores de condutas que precisam de atenção especial são os 

que exigem Padrões ambientais aos fornecedores de produtos e serviços; Padrões Sociais aos 

fornecedores de produtos e serviços e Avaliações de fornecedores. 

Para a Função de Recursos Humanos os indicadores de condutas que precisam de uma atenção 

especial são: Programa de educação ambiental; Capacitação e desenvolvimento de pessoas; 

Projetos sociais; Incentivo a criatividade e liderança. 

Na função Administração Geral os indicadores de condutas que precisam de uma atenção 

especial são: Sistema de gestão ambiental; de Responsabilidade Social Empresarial (SRE); 

Avaliação do desempenho sustentável; Ações corretivas e preventivas; Avaliação da 

competitividade da empresa; Função ambiental, da qualidade, da RSE na Estrutura; Participação 

em entidades de classe e de desenvolvimento regionais sociais ou empresariais.  

5. CONCLUSÃO 

As avaliações das condutas apontaram as seguintes situações: a Empresa “A” obteve uma 

avaliação de conduta Intermediária,  enquanto as empresas “B” e “C” obtiveram ações de 

condutas Forte. 

Contudo, conclui-se que apesar das ações de condutas nas dimensões sociais e ambientais 

atenderem somente as legislações pertinentes a essas dimensões, estas ainda são caracterizadas 

com Desempenho Forte. Todavia, as empresas poderiam obter uma melhora contínua se 

adotassem algumas ações nessas duas dimensões. Para melhorar os indicadores direcionados à 

área ambiental, recomenda-se a aplicação de métodos de gerenciamento dos aspectos e Impactos 

Ambientais. 

Na função Desenvolvimento de Produto e Processos, as empresas “B” e “C”, poderão agregar 

valor ao produto final, se adotarem condutas ambientalmente corretas, como por exemplo, a 

adoção de bacia sanitária com dispositivo de descarga para três e seis litros de água, separação 

do espaço do lixo coletivo em compartimentos para abrigar resíduos recicláveis e instalação de 

circuitos elétricos com sensores de presença. Com essas ações as empresas estarão contribuindo 

para a economia de água, reciclagem do lixo e economia de energia, respectivamente. 
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No processo de avaliação das condutas da função de Recursos Humanos da Empresa “C”, não 

foi presenciado nenhuma ação de conduta Forte. A empresa sinaliza para necessidade de elaborar 

programas de educação ambiental, capacitação e desenvolvimento de pessoas, projetos e 

programas sociais. Além disto, recomenda-se procurar um espaço de tempo em reunião para que 

os funcionários envolvidos diretamente nas atividades das etapas de execução possam criticar e 

sugerir melhorias e, incentivando-os  a desenvolverem uma cultura ética organizacional.  

Com os resultados obtidos, conclui-se que as empresas que percebem a importância de coletar 

dados para os indicadores de conduta e fazem sua avaliação, poderão sedimentar ainda mais o 

seu conceito de “Empresa Responsável” diante dos parâmetros de Sustentabilidade e, desta 

forma, diferenciar-se dos seus concorrentes. 
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