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Resumo 
Este artigo tem como objetivo apresentar alternativas de iniciativas ambientais assim como 

apresentar possíveis propostas de indicadores para uma avaliação da gestão de pessoas, 

direcionadas às empresas, trabalhando o conceito educacional e a responsabilidade da 

humanidade, assim como estar trabalhando com as três dimensões básicas: motivação, 

capacidade e comprometimento, de maneira a contribuir com essas empresas no atendimento 

aos novos requisitos, que já vem sendo impostos pela preservação do meio ambiente. 
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1 Introdução 
O processo de gestão ambiental inicia-se quando se promovem adaptações ou modificações 
no ambiente natural, de forma a adequá-lo às necessidades individuais ou coletivas, gerando 
dessa forma o ambiente urbano nas suas mais diversas variedades de conformação a escala. 
[...] “o homem é o grande agente transformador do ambiente natural e vem, pelo menos há 
doze milênios, promovendo essas adaptações nas mais variadas localizações climáticas, 
geográficas e topográficas.” (Philippi A.; Romero M.; Bruna G., 2004, p. 3). 

 

À medida que aumentam as preocupações com a preservação do meio ambiente, bem como a 
proteção da saúde humana, organizações de todos os tamanhos vem crescentemente voltando 
suas atenções para os potenciais impactos de suas atividades, produtos e serviços. O 
desempenho ambiental de uma organização vem tendo importância cada vez maior para as 
partes interessadas, internas e externas. Impactando, na competitividade e sucesso das 
mesmas. Alcançar um desempenho ambiental consistente requer comprometimento 
organizacional e o uso de uma  sistemática de aprimoramento contínuo na condução dos 
processos. 

Mas, buscar sustentabilidade ambiental no processo de apropriação dos recursos naturais pelo 
homem, requer educação continuada dentro e fora das empresas. Tal educação afirma valores 
e ações que contribuem para a transformação humana e social e para a preservação ecológica. 
A educação ambiental deve gerar, com urgência, mudanças na qualidade de vida e maior 
consciência de conduta pessoal, assim como harmonia entre os seres humanos e destes com 
outras formas de vida. Ela estimula a formação de sociedades mais justas e ecologicamente 
equilibradas, que conservam entre si relação de interdependência e diversidade. Isto requer 
responsabilidade individual e coletiva em nível local e nacional. É fundamental que a 
comunidade geral e a empresarial planejem e implementem suas próprias alternativas às 
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políticas vigentes. Dentre essas alternativas está a necessidade de abolição dos programas de 
desenvolvimento, ajustes e reformas econômicas que mantêm o atual modelo de crescimento, 
com seus terríveis efeitos sobre o ambiente e a diversidade de espécies, incluindo a humana.  

O ISO 14001 é um padrão internacional voluntário desenvolvido pelo International 
Organization for Standardization (ISO), baseado em Genebra. Em seu núcleo, ajusta as 
exigências para o estabelecimento de uma gerência ambiental. 

O compromisso com o cumprimento e a conformidade é de vital importância para a 
organização, pois, em termos de gestão ambiental, inclusive nos moldes das normas da série 
ISO 14000, a adoção de um SGA é voluntária. Portanto, nenhuma empresa é obrigada a 
adotar uma política ambiental ou procedimentos ambientais espontâneos, salvo em casos de 
requisitos exigidos por lei, como, por exemplo: licenciamento ambiental, controle de 
emissões, tratamento de resíduos, etc.  

 
Uma primeira forma de abordagem organizada é uma Gestão Ambiental Urbana consciente. A 
tomada de consciência e o ato de conhecer todas as questões que envolvem esta tão estreita 
trama de variáveis que compõe a realidade das cidades é parte da solução do problema. Isso 
significa que o conhecer precede o agir. 

 

Buscando adequação, neste sentido, as empresas têm procurado demonstrar 
comprometimento, aderindo à série ISO 14000, que dispõe diretrizes para a gestão ambiental. 
A série ISO14000, conforme Lima e Silva (1999), surge com o advento da Eco-92, para 
atender a uma demanda por uma norma internacional, capaz de padronizar os procedimentos 
em nível mundial.  

 
Contudo, a adequação destas normas não é apenas um ato de intenção, ela exige que as 
estruturas, estratégias de gestão da empresa mudem. Certamente o epicentro desta mudança, 
ou da forma da empresa operar está na gestão das pessoas. A motivação, a capacitação e o 
comprometimento das mesmas será vital para o sucesso da adequação da empresa. 
 
É com base nestes três fatores: motivação, capacitação e comprometimento, guiado pela 
avaliação, que embasaremos a análise de possíveis características de indicadores de 
desempenho na gestão de pessoas. 
 
 
2 Aspectos conceituais 
Com o desenvolvimento da sociedade da informação, a educação deve possibilitar a todos o 
acesso a diferentes dados, permitindo recolher, selecionar, ordenar, gerir e utilizá-los bem 
como atualizar os conhecimento sempre que necessário. 
 
Morin, apud Pelicioni (2004), ao aprofundar a visão tridisciplinar da educação considerou que 
sete saberes são fundamentais para garantir um ensino de qualidade: 
 
 

• Ensinar o conhecimento do conhecimento para preparar para o enfrentamento dos 
riscos de erro e ilusão que parasitam a mente humana, a fim de garantir a lucidez, 
identificar dispositivos, enfermidades, dificuldades, enfim, conhecer a natureza do 
conhecimento, suas características cerebrais, mentais e culturais; 

• Ensinar os procípios do conhecimento pertinente, isto é, promover o conhecimento 
capaz de aprender problemas globais e fundamentais para neles inserir os 
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conhecimentos locais em sua complexidade, em seu conjunto sem fragmentação. 
Ensinar métodos que permitam estabelecer relações mútuas e as influências 
recíprocas entre as partes e o todo; 

• Ensinar a condição humana – considerando que a natureza humana é ao mesmo 
tempo física, biológica, psíquica, cultural, social e histórica. É impossível, pois, 
conseguir fazer isso por meio de disciplinas separadas; 

• Ensinar que a identidade terrena deve se tornar um dos principais objetivos da 
educação. Ensinar a história da era planetária que se iniciou no século XVI, com a 
comunicação entre todos os continentes do mundo. Eles se tornaram solidários, mas 
assim mesmo as opressões e a dominação devastaram a humanidade e não 
desapareceram até hoje. É preciso indicar a crise planetária que marcou o século XX 
mostrando o destino comum de todos os seres humanos; 

• Ensinar a enfrentar as incertezas que surgiram nas ciências físicas, biológicas e 
históricas, os imprevistos, o inesperado e modificar seu desenvolvimento com as 
informações adquiridas, abandonando as concepções deterministas; 

• Ensinar a compreensão em todos os níveis educativos e em todas as idades, a partir da 
reforma das mentalidades enfocando as causas do racismo, da xenofobia, do desprezo 
como base na educação para a paz, na educação para o futuro; 

• Ensinar a ética do gênero humano, formando as mentes com base na consciência de 
que o ser humano é ao mesmo tempo indivíduo, parte da sociedade e parte da espécie. 
Essa tripla realidade deve ser desenvolvida junto com as autonomias individuais, e a 
participação comunitária. 

 
  
 
A visão clássica da administração nos mostra quais são as  atividades da gestão de RH, 
conforme Chiavenato, (1996): recrutamento, seleção, desenvolvimento (treinamento), 
avaliação. 
 
No entanto, neste trabalho, focamos como cerne da atividade de Gestão de RH cuida para que 
haja comprometimento do funcionário aos processos de uma empresa e a sua adequação ao 
meio ambiente, sem contudo, deixar de reconhecer a importância dos outros dois itens: 
recrutamento e seleção. 
 
Assim, nossa proposta para análise de obtenção de indicadores para Gestão de RH está 
baseada nos elementos da figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Figura 1- Fatores estruturais para a especificação de indicadores 
 
 

MOTIVAÇÃO 

CAPACITAÇÃO COMPROMETIMENTO 

Avaliação 
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Nem sempre a motivação foi vista como algo importante ou vital como se constata 
modernamente. 
 
McGregor, citado por Chiavenato (1996) nos mostra duas formas que remetem o papel do 
homem nas organizações à deficientes destinos: 
 
 

Pressuposições da Teoria X Pressuposições da Teoria Y 
• As pessoas são preguiçosas e indolentes; 
• As pessoas evitam o trabalho; 
• As pessoas evitam a responsabilidade a fim 

de se sentirem mais seguras; 
• As pessoas precisam ser controladas e 

dirigidas; 
• As pessoas são ingênuas e sem iniciativas. 

• As pessoas são esforçadas e gostam de ter 
o que fazer; 

• O trabalho é uma atividade tão natural 
como brincar e descansar; 

• As pessoas procuras e aceitam 
responsabilidades e desafios; 

• As pessoas podem ser automotivadas e 
autodirigidas; 

• As pessoas são criativas e competentes. 
Fonte: Administração: teoria, processo e prática – Idalberto Chiavenato 

 
  Tabela 1 – A Teoria X e a Teoria Y como diferentes concepções da natureza 
 

 
A Teoria X se fundamenta em pressuposições errôneas acerca do comportamento 
humano e apregoa um estilo de direção onde a fiscalização e o controle externo rígido 
[...] constituem mecanismos para neutralizar a desconfiança da empresa quanto às 
pessoas que nela trabalham, já que, por natureza, as pessoas são indolentes, 
preguiçosas, fogem da responsabilidade e somente trabalham quando recebem a 
recompensa econômica (o salário) para tanto, Se o estímulo salarial não vem, o 
trabalho não sai (CHIAVENATO, 2000, p. 288). 

 
Em oposição a Teoria X, a Teoria Y: 
 

[...] é basicamente um processo de criar oportunidades, liberar potenciais rumo ao 
autoatendimento das pessoas. Segundo a Teoria Y, as condições impostas pela Teoria 
X, nas últimas décadas condicionaram as pessoas a tarefas superespecializadas e 
bitoladas, amarrando-as a empregos limitados por métodos e processos de trabalhos 
rígidos e mecanísticos, que não utilizam todas as capacidades das pessoas, 
desencorajam a iniciativa e a aceitação de responsabilidades, desenvolvem a 
passividade e tiram todo o significado psicológico do trabalho. Assim, ao longo 
período de predomínio da Teoria X, as pessoas se acostumaram a ser dirigidas, 
controladas e manipuladas pelas empresas e a encontrar fora do trabalho as 
satisfações para as suas necessidades pessoais de auto-realização (CHIAVENATO, 
2000, p. 288). 

 
Certamente seja qual for o modelo de gestão adotado por uma empresa, que busca sua 
adequação ambiental, ela terá que contemplar os aspectos de Teoria Y em detrimento da X. A 
sustentabilidade exige uma visão holística dos processos, mas também em direção à 
conseqüência  da atividade para o meio. 
 
Exigindo a Gestão de RH para a sustentabilidade uma postura holística, o colaborador operará 
não apenas baseado em normas que dividirão seu trabalho em tarefas extremamente 
repetitivas e isentas de sua participação pro-ativa, como nos ensinou o Fordismo no início do 
século passado. Mas trabalho reflexivo, num ambiente aberto a mudanças e ávidos da 
participação do empregado na condução das ações da empresa para além de apenas entregar 
um produto ou serviço, exigir que este esteja altamente motivado. 
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Embora os padrões de comportamento variem, o processo do qual eles resultam é, 
basicamente, o mesmo para todas as pessoas, neste sentido, existem três premissas que 
explicam o comportamento humano: 
 

a) O comportamento é causado, ou seja, existe uma causalidade do 
comportamento. Tanto a hereditariedade como o meio ambiente influem 
decisivamente no comportamento das pessoas. O comportamento é causado por 
estímulos internos e externos. 
b) O comportamento é motivado, ou seja, há uma finalidade em todo o 
comportamento humano. O comportamento não é casual nem aleatório, mas sempre 
orientado e dirigido para algum objetivo. 
c) O comportamento é orientado para objetivos. Em todo comportamento existe 
sempre um ‘impulso’, um ‘desejo’, uma ‘necessidade’, uma ‘tendência’, expressões 
que servem para designar os ‘motivos’ do comportamento. (LEAVITT, 1964) 

 
 
Embora algumas atividades humanas aconteçam sem motivação, praticamente quase todos os 
comportamentos conscientes são motivados ou possuem uma causa. 
 

A motivação para a realização é uma força que algumas pessoas têm para vencer 
desafios e obstáculos na busca de objetivos. Uma pessoa com esse tipo de impulso 
deseja desenvolver, crescer e progredir na escalada do sucesso. A realização é 
importante em si mesma, independente das recompensas que possam acompanhá-las. 
Um certo número de características define um empregado orientado para a realização. 
Trabalham com mais afinco quando percebem que irão ter um crédito pessoal por 
seus esforços, quando existe apenas um risco moderado de fracasso e quando recebem 
um retorno específico pelo desempenho passado (DAVIS e NEWSTROM, 1992, p. 
47). 
 

De uma forma esquemática bastante simples, o papel da motivação no desempenho é 
resumido no modelo de motivação conforme mostra a figura 2. 
 

 
 

Figura 2 - Modelo de motivação 
 
 
Para Davis e Newstrom (1992), motivação resulta das atitudes de uma pessoa ao reagir a uma 
situação específica, e pode ser representada pela seguinte equação: 

 
Atitude X Situação = Motivação 

 

Necessidades 
e impulsos Tensão Esforço Desempenho Recompensas 

Ambientes Oportunidades 

Objetivos e 
incentivos 

Habilidades 

Necessidades de satisfação 
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Mas de pouco ou nada adianta pensar em modificação, se a organização não capacita seu 
pessoal para sua produtividade sustentável. 
 
Davis e Newstrom (1992), afirmam ainda que o papel do comportamento organizacional tem 
em criar produtividade nas organizações é ilustrado por um conjunto de equações. [...] É 
geralmente aceitável que o conhecimento e a habilidade de alguém em aplicá-lo constitua um 
traço humano chamado de capacidade, que é representado pela equação:  
 

Conhecimento X Habilidade = Capacidade 
 
Sendo assim, motivação e capacidade juntas determinam o potencial de desempenho de uma 
pessoa em qualquer atividade: 
 

Capacidade X Motivação = Potencial para o desempenho humano 
 
Bergamini e Beraldo (1988), afirmam ainda que equacionar o problema nos permite um 
paralelo comparativo com os critérios básicos de conceituação da Avaliação de Desempenho 
Humano nas organizações, nos quais a capacidade ou o nível de eficiência de uma pessoa no 
trabalho é produto das suas habilidades específicas mais o treinamento que recebe para 
realizá-lo. 
 

Aptidões X Treinamento ou Aprendizagem = Capacidade ou Desempenho 
 

Também a capacitação para a sustentabilidade terá que ter uma concepção holística como já 
mencionamos anteriormente não se trata de capacitar, desenvolver o colaborador apenas para 
sua tarefa em benefícios de um produto sem defeitos. O desafio será prepará-lo para ver que 
um bom produto é aquele que atende as expectativas de seus usuários tanto a curto prazo 
(adequação às necessidades imediatas) como a longo prazo (sustentabilidade). 
 
Por fim, no último vértice do triângulo da figura 1 está o comprometimento. Buscando 
compreender este terceiro item, formar a filosofia para buscar sua essência. Segundo 
Abbagnano (2000), podemos verificar que o comprometimento é um ato de engajamento, 
portanto a ação de um homem por uma atitude voluntária, por querer fazer. 
 
A tabela 1 nos fornece os subsídios para que possamos entender melhor o comprometimento. 
Podemos colocá-lo embutido como o componente que molda as “necessidades de satisfação”. 
Assim, quando o colaborador se sente comprometido ele busca sua satisfação por meio de um 
esforço para agir no processo. É, portanto, este terceiro vértice do triângulo a decorrência da 
motivação e da capacitação. 
 
 
3 Características dos indicadores 
Os indicadores como fontes de informação sobre o desempenho de processos devem ser 
construídos  de forma criteriosa e assegurando a veracidade dos dados ali compostos. Para  
Herculano (1998) “[...] as informações devem ser condensadas, simplificadas, quantificadas, 
que facilitam a comunicação, comparações e o processo de decisão”. 
 
O pré-requisito para um conjunto de indicadores em um processo é que eles tenham 
capacidade para retratá-lo fielmente. Para que isso aconteça é preciso que eles atendam à 
vários critérios, dentre os quais, segundo  Fernandes (1998) se destacam: seletividade, 
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importância, simplicidade, clareza, abrangência, rastreabilidade, acessibilidade, 
comparabilidade, estabilidade, rapidez de disponibilidade e baixo custo de obtenção. 
 
Os indicadores têm como função facilitar a prática do processo de tomada de decisões. 

 
Os indicadores podem ser vistos como meio de reduzir uma grande quantidade de 
informação de maneira simples enquanto retém informação necessária para tomar 
decisões. Os indicadores podem ser usados para apresentar informações de forma 
compreensível que seja facilmente comunicada, servindo como uma ferramenta para 
examinar tendências e salientar problemas e agir como um sistema de aviso precoce 
para prever condições futuras. (MERIGLIANO apud KATAOKA, 2004) 
 

 
A partir da adoção dos indicadores, e a formulação do uso sistêmico deles, podemos ter 
decisões tomadas com maior êxito.  
 

 
Um sistema de indicadores que alimente o processo decisório com informações fiéis e 
úteis e pontuais, fotografando o desempenho de diversas atividades, pode ser, 
indubitavelmente, o elemento fundamental para a diferenciação da gestão e a 
perenidade do negocio. (FAE, 1998) 

 
 
 
4 Considerações finais 
Considerando que as iniciativas ambientais proveniente do segmento empresarial ainda 
encontram-se num estágio incipiente, o artigo proposto, mediante a revisão bibliográfica, constata 
a viabilidade de se implementar indicadores que possibilitem  visualizar, diagnosticar, adaptar e 
propor melhorias com relação ao sistema de  gestão ambiental em empresas. Mas, para que isso 
aconteça é preciso que eles atendam à vários critérios, dentre os quais, seletividade, 
importância, simplicidade, clareza, abrangência, rastreabilidade, acessibilidade, 
comparabilidade, estabilidade, rapidez de disponibilidade e baixo custo de obtenção, sem 
esquecer do comprometimento organizacional e o uso de uma sistemática de aprimoramento 
contínuo na condução dos processos. 
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