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Abstract  
 
Sustainability is a topic that has been widely discussed in recent decades and the involvement 
of businesses in this discussion has taken various forms. The objective of this paper is to 
analyze the use of traditional performance indicators in the context of monitoring the 
environmental operating performance due to the issue of waste in seed companies located in 
the County of Igarassu/PE. This research was carried out by a quantitative approach. Data was 
collected through a non-probabilistic sample formed by 30 companies. The statistical analysis 
was accomplished by Fisher's Exact Test. The results did not identify the presence of 
statistically significant relationships. 
 
Keywords: Environmental performance. Performance metrics. Residue monitoring. 
 

1. Introdução 

 

Nos últimos anos nunca se ouviu falar tanto nessa palavra quanto nos dias atuais: 

sustentabilidade. Mas, como se pode definir sustentabilidade? A sustentabilidade é um termo 

relativamente recente na administração. Etimologicamente, sustentabilidade, no latim, 

origina-se da palavra sustentare, que remete às idéias de "suportar"; "defender", "favorecer", 

"auxiliar"; "manter", "conservar em bom estado", "fazer frente a" e "resistir" (MAGALHÃES 

ET AL: 2006).  
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Sustentabilidade é um tema bastante utilizado em apelos comerciais para chamar à 

atenção para diversos produtos e serviços (automóveis, eletrodomésticos, prédios, 

empreendimentos, vestuário e outros) oriundos da adoção de ações de sustentabilidade; a 

aplicação de práticas sustentáveis nesses empreendimentos; revelou-se economicamente 

viável e em muitos deles trouxe um fôlego financeiro extra. 

De um modo amplo, sustentabilidade tem sido associada a promover a exploração de 

áreas ou o uso de recursos mundiais de modo a minimizar os danos provocados pelo homem. 

Corroborando este pensamento, no ano de 1987 surgiu o termo desenvolvimento sustentável 

no Relatório Brundtland da Organização das Nações Unidas que estabeleceu que 

desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que "satisfaz as necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias 

necessidades" (TORRESI ET AL: 2010). Adicionalmente, para o Dictionary of Environment 

and Sustainable Development (GILPIN: 1997), desenvolvimento sustentável é um 

desenvolvimento que propicia um benefício econômico, social e ambiental em longo prazo, 

tendo em conta as necessidades atuais e das gerações futuras (PEREIRA: 2009). 

Em outras palavras, pode-se inferir que sustentabilidade está diretamente relacionada 

ao desenvolvimento econômico e social sem prejuízos ao meio ambiente, usando os recursos 

naturais de forma otimizada para que eles se perpetuem. Donde se infere que há um prazo de 

validade, uma vez que no universo físico, não se concebe algo com uma sustentação 

indefinida. 

Nas análises organizacionais, o conceito de sustentabilidade sempre esteve muito 

limitado ao aspecto econômico, em particular no que tange à dimensão estritamente financeira 

das organizações e seus projetos. Tradicionalmente, a sustentabilidade significou a viabilidade 

econômica das organizações. Isso influenciou, evidentemente, a forma como as organizações 

sociais passaram a trabalhar esse conceito. Por muito tempo, a sustentabilidade de 

organizações sociais também esteve associada à eficiência econômica, e esta, à captação de 

recursos (MAGALHÃES ET AL.: 2006).  

Há outros conceitos ligados à sustentabilidade, como crescimento sustentado, que é 

um crescimento na economia constante e seguro, gestão sustentável, que é dirigir uma 

organização valorizando todos os fatores que a englobam, e é essencialmente ligado ao meio 

ambiente. É, em todos os casos, um processo de planejamento de longo prazo (LOVELOCK: 

1998). 
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É correto entender, portanto, o conceito de sustentabilidade como um processo 

complexo, pois atende a um conjunto de variáveis interdependentes, mas pode-se dizer que 

deve, sobretudo, ter a capacidade de integrar as questões sociais, econômicas e ambientais. 

Enfim, sustentabilidade é dar suporte a alguma condição, é a condição para um processo ou 

tarefa existir, em outras palavras, uma característica ou condição de um processo ou de um 

sistema que permite a sua permanência, em certo nível, por um longo prazo, porém, 

indefinido. 

O objetivo deste artigo é analisar o uso de indicadores tradicionais de desempenho no 

contexto do monitoramento do desempenho operacional ambiental decorrente da emissão de 

resíduos em empresas sementeiras localizadas no município de Igarassu/PE. 

 

2. Desempenho no Contexto da Sustentabilidade 

 

 A globalização tem sido um termo muito utilizado representando com ele as mudanças 

da economia mundial assim como a revolução tecnológica e dos transportes. O crescimento 

da população mundial e a demanda por maior quantidade de bens e serviços, fez com que as 

empresas assumissem, na grande maioria, posturas de pouca preocupação com o ambiente em 

que estavam inseridas, seja no plano social ou ambiental. 

 Conforme Alonso, López e Castrucci (2006), a responsabilidade social deixou de ser 

uma preocupação apenas de partidos políticos e de governos, passando nas últimas décadas a 

receber uma crescente atenção por parte das empresas. Estas, inicialmente, tomaram 

consciência de que deviam prestar atenção não apenas aos seus sócios ou acionistas 

(stockholders), mas também a todas as pessoas que se relacionavam com ela (stakeholders). 

Entre as décadas de 60 e 70 do século XX, esclarecidas tanto por estudos científicos sobre os 

limites dos recursos terrestres como pelos visíveis estragos causados em meio ambiente 

natural pelas crescentes concentrações urbanas, a opinião pública e as empresas 

desenvolveram uma nova sensibilidade ambientalista ou ecológica. 

 Para Souza (2005), a responsabilidade social empresarial é a ação que leva justamente 

à tomada de decisões empresariais ligadas a valores éticos, de acordo com exigências legais, 

respeito às pessoas, comunidade e meio ambiente. Assim, é necessário criar uma estratégia 

que tenha dentro dela um compromisso empresarial baseado em comportamentos éticos que 

garantam o desenvolvimento econômico das empresas, assim como a melhoria da qualidade 

de vida da sociedade em geral.  
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 Segundo Ferrel, Fraedrich e Ferrel (2001), a responsabilidade social no mundo dos 

negócios consiste na obrigação da empresa de maximizar seu impacto positivo sobre os seus 

stakeholders (clientes, proprietários, empregadores, comunidade, fornecedores e governo), e 

minimizar o negativo. Neste sentido, em consonância com Carrol (1979), os autores 

apresentam quatro dimensões da responsabilidade social: legal, ética, econômica e 

filantrópica. A seguir apresentamos as principais características de cada uma delas: 

• Dimensão legal: implica cumprir as leis e regulamentos promulgados ou baixados 

pelo governo para estabelecer padrões mínimos de comportamento responsável, ou 

seja, a expressa vontade da sociedade quanto ao que esta considera certo ou errado; 

• Dimensão ética: é relacionada a comportamentos e atividades esperados ou 

proibidos no que interessa aos funcionários de uma empresa, à comunidade e à 

sociedade, mesmo que não codificados em lei; 

• Dimensão econômica: refere-se à maneira como os recursos para a produção dos 

bens e serviços são distribuídos no sistema social. Envolve a maneira como as 

empresas se relacionam com a concorrência, os acionistas, os consumidores, os 

empregados, a comunidade e o ambiente físico, e que afeta a economia; 

• Dimensão filantrópica: trata das contribuições das empresas à sociedade, que 

espera que elas contribuam para a sua qualidade de vida, ou seja, que 

proporcionem um alto padrão de vida e protejam a qualidade geral de vida que 

seus membros desfrutam. Inclui ainda a expectativa de que as empresas 

contribuam para as comunidades locais. 

                                    

 

Figura 1: A pirâmide da Responsabilidade Social Corporativa 
 Fonte: adaptado de Carrol (1979) e Ferrel, Fraedrich e Ferrel (2001). 

 

 Apesar de muitos acharem que a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) 

compensar, ainda não se consegue achar uma conexão direta entre esta RSC e um melhor 

resultado financeiro.  

Dimensão filantrópica: ser um bom 
cidadão 

Dimensão ética: fazer o certo e o justo 

Dimensão legal: obedecer à lei 

Dimensão econômica: ser lucrativo 
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Donaire (2006, p.50) diz que “cada vez mais a questão ambiental está se tornando 

matéria obrigatória das agendas dos executivos da empresa”. A integração dos negócios e a 

internalização crescente dos mercados destacam-se com uma visão de qualidade ambiental, 

descrito pela norma da ISO 14000 de forma holística de mercado na ênfase de 

conscientização escolar. Que pressupõem antever as exigências de futuros mercados voltados 

para a preservação do meio ambiente com a qualidade de vida mais adequada e saudável é 

preciso ser mais exploradas. 

O Protocolo de Quioto estabeleceu, em fevereiro de 2005, que o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo MDL deverá reduzir a emissões de gases para contribui com o efeito 

estufa. As empresas deverão se posicionar sobre a questão ambiental para buscar e intensificar 

cada vez mais na eficiência de converter ameaças em oportunidades para um desenvolvimento 

sustentável com as seguintes variáveis: reciclagem, resíduos, sólidos, aterro sanitário, etc. 

Uma gestão Ambiental de melhor qualidade na empresa e para uma vida mais saudável 

(MOURA: 2004). 

 

3. Metodologia 

 

A pesquisa em pauta é de natureza exploratória, pois tem como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, que permitem ao investigador 

aumentar sua experiência em torno de determinado problema, com vistas formular abordagens 

mais condizentes com o desenvolvimento de estudos posteriores. São essencialmente 

baseados na pressuposição de que, através do uso de procedimentos relativamente 

sistemáticos, podem-se desenvolver hipóteses relevantes a um determinado fenômeno 

(COOPER e SCHINDLER: 2003; GIL: 1999). 

Para atingir o objetivo proposto acerca das relações entre o monitoramento da emissão 

de resíduos e o uso de indicadores tradicionais de desempenho, foram considerados os 

seguintes indicadores classificados nas quatro perspectivas propostas pelo BSC: 

• Perspectiva Financeira: lucratividade; liquidez; faturamento por produto; 

faturamento por funcionário; margem de contribuição; endividamento; rentabilidade do 

patrimônio; custo unitário; 

• Perspectiva dos clientes: satisfação; fidelidade; captação de novos clientes; 

participação no mercado; valor da marca; lucratividade por cliente; faturamento por cliente; 
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• Perspectiva dos processos internos: novos produtos; novos processos; 

produtividade por unidade de negócio; devoluções; pós-venda; ciclo de produção; 

fornecedores;  

• Perspectiva do aprendizado e crescimento investimento em treinamento; 

investimento em tecnologia; investimento em sistemas de informação; motivação; capacidade 

dos funcionários; eficiência gerencial; satisfação dos funcionários.   

Para esta pesquisa, foi adotada uma abordagem quantitativa. O método quantitativo, 

como nos apresenta Richardson (1999), caracteriza-se pelo emprego da quantificação 

tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no seu tratamento através de 

técnicas estatísticas, desde as mais simples como percentual, média, desvio-padrão, às mais 

complexas, como coeficiente de correlação, análise de regressão, etc.  

O teste estatístico escolhido foi a Prova Exata de Fisher. Ele foi operacionalizado a 

partir da escolha de uma amostra não-probabilística composta por 30 empresas sementeiras 

localizadas na cidade de Igarassu/PE. Para a coleta de dados foram utilizadas entrevistas 

estruturadas j u n t o  a o s  responsáveis pelas atividades operacionais. 

 

4. Resultados 

 

Após a caracterização da metodologia da pesquisa tendo como referência norteadora o 

objetivo proposto para sua operacionalização, os testes estatísticos foram executados para 

estimar a significância estatística das relações testadas considerando os resultados específicos 

para cada um dos grupos de indicadores de desempenho considerados.  

A tabela 1 mostra os resultados obtidos com relação aos indicadores da perspectiva 

financeira. 

 

Tabela 1: Resultados da Prova Exata de Fisher para os indicadores de desempenho da 

perspectiva financeira 

Indicadores testados p 

Lucratividade 0,90 

Liquidez 0,96 

faturamento por produto 0,66 

Faturamento por funcionário 0,96 

Margem de contribuição 0,96 

Endividamento 0,96 

Custo unitário 0,70 
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 Os resultados obtidos demonstram que nenhum dos indicadores financeiros testados 

obteve resultado estatisticamente significativo através da Prova Exata de Fisher. Isto significa 

que o uso destes indicadores financeiros de desempenho não pode ser considerado como 

associado ao monitoramento de resíduos entre as sementeiras estudadas.  

  O segundo grupo de indicadores de desempenho considerado abrange o elenco de 

métricas associadas à perspectiva dos clientes. A tabela 2 mostra os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Resultados da Prova Exata de Fisher para os indicadores de desempenho da 

perspectiva dos clientes 

Indicadores testados p 

Satisfação dos clientes 0,86 

Fidelidade dos clientes 0,50 

Captação de novos clientes 0,83 

Participação de mercado 0,70 

Valor da marca 0,80 

Lucratividade por cliente 0,96 

Faturamento por cliente 0,96 

 

 Os resultados obtidos se assemelham aos resultados dispostos na tabela 1. Mais uma 

vez, nenhum dos indicadores relativos à perspectiva dos clientes obteve resultado 

estatisticamente significativo através da Prova Exata de Fisher, corroborando a ausência de 

associação entre o uso destes indicadores e o monitoramento de resíduos entre as sementeiras 

estudadas.  

  O terceiro grupo de indicadores de desempenho considerado engloba métricas 

relativas aos processos internos.  A tabela 3 apresenta os resultados. 

 

Tabela 3: Resultados da Prova Exata de Fisher para os indicadores de desempenho da 

perspectiva dos processos internos 
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Indicadores testados p 

Novos produtos 0,86 

Novos processos 0,63 

Produtividade por unidade 0,93 

Devoluções 0,96 

Pós-venda 0,90 

Ciclo de produção 0,46 

Fornecedores 0,56 

 

 Novamente, nenhum dos indicadores considerados obteve resultado estatisticamente 

significativo através da Prova Exata de Fisher. Os resultados obtidos acerca dos indicadores 

de desempenho de processos internos assemelham aos resultados obtidos pata os indicadores 

financeiros e indicadores dos clientes, confirmando a ausência de associação entre o uso 

destes indicadores e o monitoramento de resíduos entre as sementeiras estudadas.  

  O quarto e último grupo de indicadores de desempenho considerado foi relativo às 

métricas de aprendizagem e crescimento.  Os resultados estão apresentados na tabela 4. 

 

Tabela 4: Resultados da Prova Exata de Fisher para os indicadores de desempenho da 

perspectiva da aprendizagem e crescimento 

Indicadores testados p 

Investimento em treinamento 0,90 

Investimento em tecnologia 0,96 

Investimento em SI 0,86 

Motivação dos funcionários 0,53 

Capacidade dos funcionários 0,70 

Eficiência gerencial 0,96 

Satisfação dos funcionários 0,40 

 

 Os resultados também descartam a significância estatística da associação entre o uso 

dos indicadores de aprendizagem e crescimento a o monitoramento de resíduos entre as 

sementeiras estudadas através da Prova Exata de Fisher.  

Os resultados obtidos sugerem que o monitoramento de resíduos não está associado ao 

monitoramento tradicional de desempenho derivado de nenhum dos indicadores considerados, 

indicando se tratar de um foco gerencial específico e independente dos demais focos 

tradicionais. 

 

5. Conclusões 
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Em seu objetivo, este trabalho buscou analisar o uso de indicadores tradicionais de 

desempenho no contexto do monitoramento do desempenho operacional ambiental decorrente 

da emissão de resíduos no âmbito de empresas sementeiras localizadas no município de 

Igarassu, no Estado de Pernambuco.  

Os resultados não identificaram a presença de relações estatisticamente significativas.  

Concluímos que, entre as sementeiras que participaram da pesquisa, não há um 

comportamento gerencial focado no monitoramento de resíduos que esteja asso 

ciado ao uso de indicadores tradicionais de desempenho. Cada um acaba adotando 

os indicadores mais adequados para atender suas necessidades gerenciais de controle. 
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