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1. Introdução
A publicação “Desenvolvimento Sustentável e o Modelo de Excelência da
Gestão®” faz parte da série de e-books desenvolvida pela Fundação Nacional
da Qualidade (FNQ), com o objetivo de auxiliar aqueles que buscam ampliar e
atualizar seus conhecimentos na área de gestão organizacional, seja por meio
de materiais didáticos ou de capacitação.
Atualmente, o grande desafio das organizações não é o crescimento puro e
simples, mas o alcance de um modo de produção e comercialização organizado
de forma a reduzir continuamente o consumo de bens naturais e de serviços
ecossistêmicos, ao mesmo tempo em que confere competitividade e continuidade à própria atividade, além de promover e manter o desenvolvimento sustentável da sociedade.
Nesse cenário, as organizações representam um papel duplo: por um lado, as
atividades industriais e econômicas, em geral, são responsáveis por uma imensa
parcela da degradação ambiental e social do planeta. Por outro, são também
as únicas forças capazes de reverter, por meio da revisão e readequação de
seus processos, a grave crise que enfrentamos. A sustentabilidade não é mais
um tema pertinente apenas às questões ambientais, é relativa à sobrevivência
econômico-financeira das organizações também.
Nesta publicação, analisaremos o conceito de desenvolvimento sustentável
e sua relação com o Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), da FNQ. Como
a nossa metodologia pode ajudar as organizações a se tornarem sustentáveis
e socialmente responsáveis? Veremos também, a correlação existente entre a
Agenda 2030 da ONU – dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) –
com os Fundamentos do MEG e as ações da FNQ.
Esperamos que a leitura desta publicação seja útil para sua organização e que
você se sinta estimulado a continuar o seu processo de capacitação, seja por
meio de nossos cursos, eventos ou grupos de discussão.
Para mais informações sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e
sua relação com nossa metodologia, acesse o portal: www.fnq.org.br.
Esta publicação contou com a contribuição de Marcos Bardagi, gestor da área
de Portfólio, Operações e Conhecimento da FNQ.
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2. Contexto: a era do
Antropoceno
A era do Antropoceno

“O homem é a medida de todas as coisas”

Protágoras de Abdera

Nosso planeta enfrenta uma grande crise ambiental. De processos de desertificação no sudoeste dos Estados Unidos a chuvas ácidas na Europa
Ocidental, passando por crises no abastecimento
de água e poluição do ar na China e desmatamentos na região amazônica. Os problemas enfrentados
pelo meio ambiente são muitos e variados.
Apesar dessa diversidade de situações, todas elas
têm algo em comum: a ação humana, principalmente aquela relacionada aos processos industriais,
dos quais necessitamos não só para atender às necessidades secundárias, mas também para suprir
demandas básicas, como a produção de energia e
alimento para uma população crescente.
De forma que é possível afirmar, sem medo de errar, que o principal agente de mudança ambiental
na atualidade é o ser humano. Tanto é que alguns
especialistas já denominam o período geológico
atual como “Antropoceno” (do grego anthropo, que
significa “humano” e ceno que significa “novo”).
Vivemos a era do homem como maior agente de mudança na natureza, ocupando o lugar antes destinado aos grandes eventos cataclísmicos, como erupções vulcânicas e terremotos. Ao contexto ambiental, soma-se o social, sendo
esse intrinsecamente dependente do primeiro.
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O papel das organizações neste contexto

“Fazer as coisas certas é mais importante do que fazer as coisas direito”

Peter Drucker, professor e escritor,
considerado o pai da “administração moderna”

Nesse cenário, as organizações representam um papel duplo: por um lado, as
atividades industriais e econômicas são responsáveis por uma imensa parcela
da degradação ambiental. Por outro, são também as únicas forças capazes de
reverter, por meio da revisão e readequação de seus processos, a grave crise
ambiental que enfrentamos.
Por isso, o conceito de empresa sustentável tem se tornado cada vez mais difundido e a adoção de práticas voltadas para a sustentabilidade cada vez mais
necessárias para as organizações que, genuinamente, preocupam-se não só com
o presente e o futuro da humanidade, mas também com sua própria sobrevivência em um paradigma inédito na história da Terra.
Isso ocorre, pois, além da necessidade de se adequar a um contexto no qual percebe-se que não
existem recursos inesgotáveis. A sustentabilidade
tornou-se também um fator de competitividade para
as empresas. Dessa forma, o papel das organizações
nesse âmbito tem sido visto, cada vez mais, não por
suas potencialidades e impactos ambientais negativos, mas como um aliado na conservação do meio
ambiente e na promoção do bem-estar dos seres humanos que dele dependem intrinsecamente.
Hoje sabemos que não há como manter a sustentabilidade econômica sem considerar o aspecto ambiental. É por esse motivo que aliar a expansão dos
negócios a esse fator tornou-se, ao mesmo tempo,
uma necessidade e um dilema. A economia tal qual
como a conhecemos partiu das forças de mercado,
em um tempo no qual pouco ou nada se sabia sobre
a dinâmica dos recursos naturais. O passar das eras
evidenciou o paradoxo do sistema: uma produção
não sincronizada com os ecossistemas do planeta
acaba por destruir aquilo de que depende totalmente, os recursos naturais.
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Este argumento justifica a necessidade de a sustentabilidade econômica
e ambiental caminharem juntas. Com a crescente preocupação da sociedade civil e dos governos acerca dos efeitos dos processos industriais na
natureza, a legislação ambiental torna-se cada vez mais exigente para que
empreendimentos se adequem às normas de preservação estabelecidas. O que
tem impacto direto nos negócios: estar em desacordo com normas ambientais gera
alto custo financeiro, que será, invariavelmente, impactante para a organização.
A tomada dessa consciência, de que o impacto ambiental pode auferir risco
financeiro na forma de prejuízo, é apenas a ponta do iceberg. O modelo ideal de
sustentabilidade propõe uma mudança geral, que engloba uma nova reflexão
sobre os padrões de produção atuais. É necessário repensar processos (administrativos, de produção, comercialização e descarte) e identificar os pontos que
podem ser melhorados, visando construir uma gestão que considere o crescimento, a lucratividade e as ações ecológicas em um patamar de equilíbrio.
Uma profunda mudança de mentalidade é demanda urgente quando se trata
de criar um sistema produtivo, que priorize a proteção ao meio ambiente. Ademais, a consciência ambiental não se restringe apenas aos empreendedores e
aos governos, mas, em primeiro lugar à sociedade e, claro, ao consumidor, cada
vez mais exigente em relação ao respeito ambiental como filosofia empresarial.
A sustentabilidade significa, também, lutar contra a miséria, empoderar as
populações de baixa renda e desenvolver entornos nos quais as necessidades
básicas sejam plenamente atendidas. O que sem dúvida é um grande desafio
para governos e organizações. Os quesitos econômico e ambiental são partes do
mesmo todo e a mudança rumo à sustentabilidade exige um acompanhamento
à altura por parte desses negócios que, ao adotarem tecnologias eficientes do
ponto de vista econômico-ambiental, definem-se, também, como empreendimentos inovadores e coerentes com as tendências e necessidades de seu tempo.
Por isso, o foco das organizações deve residir em atividades econômicas orientadas para a geração de valor econômico-financeiro, ético, social e ambiental,
que tragam resultados positivos, compartilhados com os públicos afetados.
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O desafio das organizações

“Nada é permanente, exceto a mudança”
Heráclito de Éfeso

A frase do filósofo pré-socrático talvez seja a precursora da tendência atual
de ver o mundo como um organismo vivo, interdependente entre suas partes e
em constante mudança. Para se manter, as organizações enfrentam um desafio
de proporções enormes, que encerra em si outros muitos desafios, todos eles
permeados pela necessidade de se reinventarem.
Tudo, ou quase tudo, precisa ser repensado: produtos, processos, hábitos e a
própria maneira como os negócios são feitos. Em tempos de equações de complexa solução, é preciso saber conciliar o aumento da demanda, ocasionado pelo
crescimento populacional, com a diminuição dos recursos naturais - que hoje
sabemos, finitos e irrecuperáveis. Por isso, não é exagero dizer que temos pela
frente um incrível desafio de gestão, alinhar crescimento, inovação e sustentabilidade nos processos de produção das organizações.

A FNQ neste contexto

A Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) entende o importante papel do desenvolvimento sustentável para as organizações. Tanto que ele está presente
na 21ª edição do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) e corresponde a um
dos oito Fundamentos da nova publicação, lançada em outubro de 2016.

O próprio entendimento da FNQ
acerca das organizações coloca o
tema da gestão sustentável não só
como algo possível de se alcançar,
mas também indispensável para
se manter no mercado e atingir a
excelência, uma vez que as organizações são sistemas vivos, integrantes de ecossistemas mais amplos e que, por sua própria natureza,
necessitam exercitar os princípios
da sustentabilidade na sua gestão.
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3. Desenvolvimento
sustentável
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”
Artigo 225, Constituição Federal Brasileira

A expressão desenvolvimento sustentável refere-se a um modelo que busca
conciliar desenvolvimento econômico, preservação e manutenção dos recursos
naturais disponíveis.
De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), desenvolvimento
sustentável é “aquele que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”.
Tal modelo busca:
• preservar o meio ambiente para as futuras gerações – garantindo recursos
naturais para a subsistência da espécie humana e demais seres vivos;
• diminuir a fome e a pobreza – causa e também consequência do desequilíbrio
ambiental e do alto padrão de consumo;
• promover ações educacionais e programas de âmbito global para conscientização e engajamento de todos os atores sociais interessados.

Para a ONU, o desenvolvimento sustentável não se restringe à preservação
dos recursos naturais, mas também se reflete nas sociedades humanas, que
para serem consideradas sustentáveis devem adotar, por princípio, a equidade
econômica, justiça social, tolerância à diversidade cultural e a conservação
ambiental.
O entendimento que existe uma ligação entre pobreza e degradação ambiental – como já explicitado anteriormente – é uma das bases do conceito de
desenvolvimento sustentável. A melhoria da qualidade de vida das populações
pobres, a evolução nas políticas de saneamento, saúde e combate à fome tem,
assim, a mesma importância que a disponibilidade de recursos naturais para
as gerações futuras.
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Triple Bottom Line

O tripé da sustentabilidade, também chamado de “Triple Bottom Line” ou
“People, Planet, Profit”, refere-se aos resultados de uma organização medidos
em termos sociais, ambientais e econômicos.
• People – refere-se ao tratamento do capital humano de uma empresa ou
sociedade;
• Planet – refere-se ao capital natural de uma empresa ou sociedade;
• Profit – trata-se do lucro. É o resultado econômico positivo de uma empresa.

PESSOAS
SUSTENTABILIDADE

LUCRO

PLANETA

O conceito foi criado na década de 90, por John Elkington, cofundador da organização não governamental internacional SustainAbility; e, de acordo com o
mesmo, é “[...] termo criado, que representa a expansão do modelo de negócios
tradicional [...] para um novo modelo que passa a considerar a performance ambiental e social da companhia, além da financeira”.
Organizações comprometidas com o Triple Bottom Line, visando excelência em
sua gestão, tendem a colecionar resultados mais consistentes em seus relatórios de sustentabilidade e a estar muito melhor alinhadas com as aspirações e
necessidades de seus públicos-alvo, garantindo, assim, melhores oportunidades
de negócios e inovação.
Tais resultados são apresentados nos relatórios corporativos de organizações
comprometidas com o desenvolvimento sustentável. As medições são de caráter voluntário, mas a disseminação da prática de gerar relatórios a partir dos
eixos do tripé de sustentabilidade tem se tornado tendência nas nações mais
industrializadas. Na Europa Ocidental, 68% das multinacionais fazem este tipo
de relatórios e, nos Estados Unidos, mesmo a porcentagem sendo menor (41%),
cada vez mais empresas têm adotado a prática.
O que mostra que levar a sério o comprometimento com a sustentabilidade é
estar na vanguarda de uma nova era dos negócios, uma vez que, como já vimos,
os consumidores se tornam cada vez mais social e ecologicamente responsáveis
e exigem informações sobre o impacto econômico, ambiental e social que é gerado pelos produtos que compram.
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4. Desenvolvimento
sustentável e o MEG
“O setor empresarial, mais do que tudo, é parte da solução”
Fábio Feldmann, advogado, ambientalista e consultor ambiental

Diante da proporção dos desafios, é natural que existam sérias dúvidas sobre
o que, como, onde e quando fazer as mudanças nas organizações, em busca
do desenvolvimento sustentável. Mas isso, por si só, não é um problema – ao
contrário, mas pode se tornar um entrave quando se sobrepõe à ação.
Como em todo bom método lógico e racional, o primeiro passo é questionar.
Indagar o que se está fazendo hoje para garantir o direito presente e futuro aos bens
essenciais oriundos de um entorno saudável (ar e água limpos, solo fértil, clima estável e uma sociedade menos desigual) é o primeiro passo rumo à sustentabilidade.
Para tanto, o alcance da excelência no campo da sustentabilidade passa necessariamente pela efetiva adoção de novos processos e ferramentas. Só assim
passaremos de um paradigma de mitigação para um de real adaptação ao entorno que nos abarca.
Organizações que pretendem exercer impactos positivos em seus respectivos
setores e ampliar os benefícios obtidos para governos e sociedade devem focar
em sair do paliativo e mirar no centro dos desafios socioambientais em seus
processos, buscando sempre oferecer iniciativas coerentes com o cerne de seus
negócios.
Isso é desenvolver uma estratégia realmente sustentável, que se reflete para
além de ações pontuais, explorando ferramentas voltadas à gestão eficiente.
Identificada a maneira de inserir a sustentabilidade no cerne do negócio, o passo
seguinte é transmitir o conceito adiante, agregando todos os stakeholders, não
só pelo resultado óbvio do impacto positivo, mas também pelos ganhos obtidos
com a adoção desse tipo de posicionamento.
Os resultados deste tipo de atuação são:
• influência direta em toda cadeia de valor, da comunidade até os concorrentes;
• novo padrão de negócios, com riscos menores e novas oportunidades.
Em suma, perceber oportunidades emergentes e integrar a sustentabilidade à
gestão do negócio são movimentos vitais para as empresas que desejam prosperar dentro do atual paradigma.
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Estar no caminho do desenvolvimento sustentável e, consequentemente, rumo
a um paradigma coerente com a própria natureza orgânica das organizações é
condição fundamental para o alcance da gestão para excelência.

MEG e a sustentabilidade

O Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) é a metodologia da FNQ para a
concretização da sua missão: estimular e apoiar as organizações brasileiras no
desenvolvimento e na evolução de sua gestão para que se tornem sustentáveis,
cooperativas e autênticas geradoras de valor para a sociedade.
O MEG incorpora as mais recentes e emergentes questões relativas à gestão
sendo de fácil absorção e entendimento, ao mesmo tempo em que prima pelo
rigor técnico com o qual os temas são tratados. Um modelo único e incomparável em sua abrangência e visão holística da gestão. Um modelo de referência e
aprendizado, que prima por sua adaptabilidade aos diferentes modelos de gestão, bem como a todos os tipos e portes de empresa.
As principais características do MEG evidenciam sua natureza flexível, que estimula o alinhamento, a integração, o compartilhamento e o direcionamento em
toda a organização, tendo em vista a excelência na cadeia de valor e a geração
de resultados a todas as partes interessadas. Um modelo no qual os vários elementos da organização e as partes interessadas interagem de forma harmônica
nas estratégias e resultados, estabelecendo uma orientação integrada e interdependente de gerenciamento.

Fundamento Desenvolvimento Sustentável

Para organizações que pretendem
atingir a excelência, é indispensável
atingir também o paradigma do desenvolvimento sustentável, o que é
possível por meio da observação do
Fundamento Desenvolvimento Sustentável, constante da 21ª edição
do MEG, pautado no compromisso
da organização em responder pelos
impactos de suas decisões e atividades, na sociedade e no meio ambiente, e contribuir para a melhoria
das condições de vida, tanto atuais
quanto futuras, por meio do comportamento ético e transparente.
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Este Fundamento desdobra-se em três Temas principais, conforme exposto a seguir.
1 - Econômico-financeiro
Tema que engloba o planejamento dos indicadores de desempenho a ele relacionados, o que resulta na elaboração adequada de orçamento relativo a receitas, despesas e investimentos, com o fim de garantir recursos, otimizar custos e
reverter tais variáveis em responsabilidade fiscal.
Para tanto, é fundamental ter um monitoramento que cubra desde indicadores de
desempenho econômico-financeiros até controles sociais e fiscais, passando pela
compreensão de questões externas à empresa, gestão de custos e orçamento.
2 - Ambiental
Refere-se à prevenção de impactos ambientais e abarca a identificação desses impactos, a definição dos principais requisitos de desempenho ambiental para as organizações, prevenção de acidentes e situações emergenciais que possam colocar o meio
ambiente em risco; prevenção da poluição gerada pelas operações empresariais, adoção de tecnologias de produção limpas e reflexões quanto ao ciclo de vida de produtos.
Também compreende a atuação da organização frente aos grandes temas
mundiais, o engajamento das partes interessadas, além do tratamento de impactos ambientais, imprescindível para situações de crise e que dependerá de
fatores como o monitoramento dos requisitos de desempenho ambiental, uma
resposta rápida para atender a eventuais situações de emergência, as quais
coloquem em risco o meio ambiente, a otimização do uso de recursos, o cumprimento das legislações ambientais vigentes e a mitigação dos mais variados impactos, desde emissões sonoras e descarte de resíduos até emissões de poluentes.
3 - Social
Referente à prevenção de impactos sociais, pretende não só os identificar, mas também definir os
requisitos de desempenho social, cuidar da prevenção de acidentes e situações de emergência,
que coloquem em risco a sociedade, e atentar para
os grandes temas mundiais relacionados. Compreende, ainda, acessibilidade a produtos, processos, informações e instalações para pessoas com
deficiências ou com necessidades diferenciadas e
o engajamento das partes interessadas.
Desdobra-se, também, no desenvolvimento social, que compreende o monitoramento dos requisitos de desempenho social, o desenvolvimento de ações e
projetos coerentes com as estratégias adotadas; no estímulo ao voluntariado,
respeito aos direitos humanos, na promoção da inclusão e no engajamento das
partes interessadas. O tratamento de eventuais impactos na área social geralmente compreende a mitigação e posterior eliminação de impactos na comunidade, gestão da imagem organizacional junto à sociedade e o cumprimento das
legislações vigentes.
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5. Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável e o MEG
“Sustentabilidade é uma questão estratégica”
Ernst Ligteringen, presidente mundial da GRI

Você sabe o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)?
São diretrizes internacionais propostas pela Organização das Nações Unidas
(ONU), que visam mitigar e eliminar os impactos negativos da interferência humana no meio ambiente e nas comunidades.
Os ODS representam, hoje, a melhor tradução do conceito de sustentabilidade,
trazendo-o de forma clara para a sociedade e revelando sua natureza transversal nas mais diversas áreas do conhecimento humano. Eles concretizam, na
prática, uma agenda de ações a serem implementadas até o ano de 2030.
Os 17 objetivos que compõem os ODS são:
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1) Erradicação da pobreza – acabar com a pobreza em todas as suas formas,
em todos os lugares;
2) Fome zero – acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria
da nutrição e promover a agricultura sustentável;
3) Boa saúde e bem-estar – assegurar uma vida saudável e promover o
bem-estar para todos, em todas as idades;
4) Educação de qualidade – assegurar a educação inclusiva e equitativa
de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida
para todos;
5) Igualdade de gênero – alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas
as mulheres e meninas;
6) Água limpa e saneamento – assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o saneamento para todos;
7) Energia acessível e limpa – assegurar a todos o acesso confiável,
sustentável, moderno e a preço acessível à energia;
8) Emprego digno e crescimento econômico – promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho
decente para todos;
9) Indústria, inovação e infraestrutura – construir infraestruturas resilientes,
promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação;
10) Redução das desigualdades – reduzir a desigualdade dentro dos países e
entre eles;
11) Cidades e comunidades sustentáveis – tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis;
12) Consumo e produção responsáveis – assegurar padrões de produção e de
consumo sustentáveis;
13) Combate às alterações climáticas – tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e os seus impactos;
14) Vida debaixo d’água – conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os
mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável;
15) Vida sobre a terra – proteger, recuperar e promover o uso sustentável
dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda
de biodiversidade;
16) Paz, justiça e instituições eficazes – promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos
e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis;
17) Parcerias em prol das metas – fortalecer os meios de implementação e
revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.
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Sem dúvida, os 17 objetivos refletem necessidades fundamentais para que possamos prosperar e conservar nosso planeta, mas alcançá-los não é simples. Entre
outros motivos, a complexidade em atingir estes objetivos se deve muito à visão
atual das organizações em relação ao desenvolvimento sustentável. É comum nos
depararmos com situações nas quais uma organização não é capaz de estar alinhada com esse conceito simplesmente por não compreender seu próprio impacto
socioambiental, seu contexto de sustentabilidade e os riscos envolvidos.
As questões ambientais e humanas, muitas vezes, são tratadas superficialmente, simplesmente por não entrarem como variáveis passíveis de medição via
relatório. E, como afirma Peter Drucker, “o que não pode ser medido, não pode
ser gerenciado”.
Por isso, para que empresas e organizações de todos os portes possam estar
alinhadas com os ODS, é necessário que exista uma metodologia que possibilite mensurar variáveis, capacitar lideranças a tomar decisões-chave, estimular
colaboradores a se engajarem na busca por melhores processos e, finalmente,
demonstrar não só a viabilidade desses últimos, mas nortear a organização para
que os adote de modo pleno e racional.
Mais que isso, é importante que exista uma tomada de consciência motivada pela real necessidade de implementar práticas sustentáveis como cerne do
negócio: adotar um modelo que visa alcançar excelência deve ser algo que a
organização faça por notar a necessidade de adequação e não simplesmente um
“modismo” ou uma adição momentânea.
Nesse sentido, por sua natureza flexível e dinâmica, bem como por sua capacidade de adequação a todos os segmentos e portes, o MEG desponta como uma
das opções de modelo de gestão, que leva em consideração conceitos práticos
do desenvolvimento sustentável.
“Os ODS abordam quatro dimensões principais – social, ambiental, econômica
e institucional –, todas elas muito alinhadas com a proposta do nosso MEG e
com projetos que a FNQ vem desenvolvendo junto às organizações públicas e
privadas”, explica Marcos Bardagi, gestor da área de Portfólio, Operações e
Conhecimento da FNQ.
Todos os Fundamentos do MEG estão intimamente relacionados aos ODS, em
especial, o 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. Os Temas deste Fundamento, a saber, Econômico-Financeiro, Ambiental
e Social, uma vez contemplados, trazem à organização a excelência no quesito
sustentabilidade e a adoção do MEG representa um caminho viável para o alcance de um paradigma sustentável por parte de organizações de qualquer tipo.
O Modelo é dinâmico e adaptável e tem muito a ver com o alcance dos ODS,
como podemos observar por meio da análise da relação desses objetivos com
nossos Fundamentos e seus desdobramentos.
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Uma relação comprovada por bons exemplos. Objetivos como a erradicação da
pobreza são intimamente relacionados, da mesma forma que as questões da
fome e da saúde, com o Fundamento Compromisso com as partes interessadas.
Já a questão da educação está muito bem representada no Fundamento
Aprendizado organizacional e inovação. Em relação à igualdade de gênero, os
Fundamentos Adaptabilidade e Liderança transformadora estão vinculados
diretamente à capacidade das organizações se readequarem diante do novo
mundo, onde existe uma participação mais efetiva da mulher na força de
trabalho, por exemplo.

Trabalho digno e crescimento econômico estão ligados à Geração de Valor e infraestrutura, com o Fundamento Aprendizado organizacional e inovação. Em relação a comunidades sustentáveis, voltamos a notar a relação com o Fundamento Compromisso com as partes interessadas. Questões de produção e consumo
sustentável são, sem sombra de dúvida, bem entendidas dentro do Pensamento
Sistêmico, capaz de capacitar as organizações a entenderem a importância de
conceitos como “economia colaborativa” e “economia circular”. Ações climáticas
e preservação da vida marinha e terrestre são ODS intimamente ligados com o
Desenvolvimento Sustentável, da mesma forma que Paz, justiça e instituições
eficazes só são possíveis por meio de processos eficientes e estruturas que funcionem em um ambiente regulatório efetivo, o que combina perfeitamente com
uma Orientação por processos.
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Quadro resumo:
ODS

Fundamentos do MEG

1. Erradicação da pobreza
2. Fome Zero
3. Boa Saúde e bem-estar

Compromisso com as partes
interessadas

4. Educação de qualidade

Aprendizado organizacional e
inovação

5. Igualdade de gênero

Adaptabilidade
Liderança transformadora

6. Água limpa e saneamento
7. Energia acessível e limpa

Desenvolvimento sustentável

8. Emprego digno e crescimento
econômico

Geração de valor

9. Indústria, inovação e infraestrutura

Aprendizado organizacional e
inovação

10. Redução das desigualdades

Adaptabilidade

11. Cidades e comunidades
sustentáveis

Compromisso com as partes
interessadas

12. Consumo e produção responsáveis
13. Combate às alterações climáticas

Pensamento Sistêmico

14. Vida debaixo d’água
15. Vida sobre a terra

Desenvolvimento sustentável

16. Paz, justiça e instituições fortes

Orientação por processos
Liderança transformadora

17. Parcerias em prol das metas

Liderança transformadora

Projetos da FNQ
Conforme apontado no quadro anterior, podemos afirmar que temos uma conversa ampla e interessante dos 17 ODS com os oito Fundamentos do MEG. No
entanto, não é só nas relações entre o nosso modelo e os ODS que a FNQ colabora para o alcance dos objetivos da ONU. Mantemos, também, projetos que
conversam, intimamente, com muitos deles. Alguns exemplos dessas iniciativas,
que são bastante aderentes a esse movimento de busca da eficiência e cumprimento destes objetivos, são:
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Educação de Qualidade
Com o objetivo de ampliar o acesso ao MEG, via uma plataforma EAD, a FNQ
fornece o Diagnóstico da Gestão em escolas públicas municipais e estaduais
em Sergipe, bem como a disseminação de modelos de gestão educacional, por
meio de parcerias com Universidades, o que possibilita focar na causa principal
do déficit educacional brasileiro, que reside não só na falta de recursos, mas
principalmente na má qualidade da gestão. Destacamos, nesse ponto, a primeira
instituição educacional a vender o Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ), em
2016: o Senac/RS.

Energias renováveis e acessíveis, inovação e infraestrutura
O Brasil está na 69° posição no índice de inovação e em 81° lugar no índice de
competitividade entre 140 países.
Para mudar essa realidade e contribuir para a recuperação da competitividade
brasileira, a FNQ mantém um projeto em parceria com a Associação Brasileira
de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), por entender a energia elétrica
como um elemento essencial na geração de infraestrutura.
A maioria dos participantes da Abradee está implementando e participando de
programas que têm o Modelo de Excelência da Gestão® como plano de fundo.
As organizações do setor elétrico, participantes do Prêmio Nacional da Qualidade®, têm 12,4% de índice de perda e os não participantes têm 19,2%, em média.

Igualdade de gênero e redução de desigualdades
Pensando na desigualdade de gênero e na discriminação que
as mulheres sofrem diariamente em ambientes sociais e profissionais, criamos a ação “Prêmio Sebrae Mulher de Negócios”,
em parceria com o Sebrae.
A iniciativa fomenta a participação feminina no setor de negócios,
destacando a importância do reconhecimento de mulheres empreendedoras. A FNQ trabalha para que o nosso modelo sirva como
alicerce para as organizações implementem práticas de apoio à diversidade, à igualdade de gênero e à redução das desigualdades.

Água limpa e saneamento
Levando em conta a quantidade de registros quanto ao desperdício de água
e à falta de saneamento que impactam negativamente questões de saúde pública, a FNQ criou vários projetos de diagnóstico e melhoria da gestão em
empresas de saneamento, ajudando essas a buscar soluções neste difícil cenário, atuando com diversas empresas, em diferentes Estados, buscando ampliar
essa abrangência.
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Saúde de qualidade
A FNQ atua há muito tempo na área de saúde, criando modelos específicos
para hospitais e para toda a cadeia de valor do segmento. Hoje, a Fundação utiliza os Fundamentos do MEG e do CQH (Compromisso com a Qualidade
Hospitalar) para implementar diversos projetos em hospitais e laboratórios,
atuando na rede pública e privada. A FNQ acredita que é importante levar o
conhecimento de gestão também para essa cadeia de valor.

Empregos dignos e desenvolvimento econômico
Tendo em vista a recessão dos últimos anos, a perda de PIB e queda nas
exportações, a FNQ atuou na cadeia de valor dos setores de agronegócio,
automotivo, financeiro. Também promove a sustentabilidade das MPE
(micro e pequenas empresas), iniciando projetos que têm total relação
com o fomento à cadeia de valor, incentivando fornecedores locais de
grandes exportadores para dar robustez a essas organizações. O
objetivo é capacitá-los a entrarem em um cenário de exportação e
disseminar esse produto na cadeia desses fornecedores como um pilar
para voos maiores no cenário internacional.
Outro exemplo é o Prêmio MPE Brasil, em parceria com o Sebrae, que
atingiu 67.000 empresas candidatas no ano de 2016.

Cidades e comunidades sustentáveis: erradicação da pobreza e da fome
Com início em 2012, a parceria entre a FNQ e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) busca disseminar nacionalmente e de
forma efetiva para o universo das cooperativas os Fundamentos do MEG, por
meio do Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC).
Como forma de reconhecimento das boas práticas de gestão do cooperativismo
brasileiro, em 2013, foi estruturado também o processo de premiação do Prêmio
SESCOOP Excelência da Gestão, que reconhece e incentiva cooperativas brasileiras que possuem as melhores práticas de gestão e de governança, além de
incentivar a busca pela excelência da gestão e o aumento da competitividade do cooperativismo.

Produção e consumo sustentáveis
Por meio da popularização e do incentivo à adoção do MEG, a FNQ busca incentivar e estimular as organizações, especialmente as grandes empresas transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios, fomentando, assim, a economia circular e a
manufatura aditiva.
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Paz e justiça
A Fundação Nacional da Qualidade, considerando o cenário do Brasil e a crise
de valores em que estamos imersos, lançou, em dezembro de 2016, o Núcleo de
Governança e Ética Empresarial, como forma de contribuir com a sociedade no
entendimento acerca do tema e no avanço das organizações em questões relativas à transparência e integridade de suas atividades e relações com a sociedade.
De acordo com Marcos Bardagi, “Transparência não é meramente ‘deixar-se’ ver.
É mostrar-se. Apenas revelar-se quando indagado, é obediência, complacência e
não transparência. Nossa intenção é gerar um material completo sobre o tema,
com ênfase nas melhores práticas”, completou.

Parcerias para a implementação dos ODS
Com o objetivo de formalizar o engajamento do maior número possível de organizações à nossa causa, a FNQ procura estabelecer parcerias com empresas
de todos os portes e áreas de atuação para que essas possam buscar a excelência e contribuir com o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustável. Essa
iniciativa já conta com quase 300 filiados, número expressivo que deve crescer
ainda mais nos próximos anos, dada à consciência cada vez maior sobre a importância estratégica do tema da sustentabilidade na gestão empresarial.
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6. Sobre a FNQ
Há mais de 25 anos, a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) promove o desenvolvimento das organizações por meio da geração e da disseminação de conhecimento na área da gestão no Brasil. Dessa forma, estimula a busca por uma
gestão para excelência. Com um trabalho estruturado no Modelo de Excelência
da Gestão® (MEG), a Fundação tem promovido uma metodologia de avaliação,
autoavaliação e reconhecimento das boas práticas de gestão que pode ser aplicada a organizações de todos os portes, a partir de uma base teórica e prática,
dentro dos princípios da identidade empresarial e do atual cenário do mercado.
Assim, a FNQ propõe-se a apoiar as empresas que buscam o desenvolvimento
e a evolução de sua gestão. Para isso, promove um calendário de ações anuais,
com diversas atividades de capacitação, com o objetivo de aprimorar as atividades desenvolvidas na área de gestão, contribuindo para a melhoria do desempenho das organizações brasileiras.
Confira os materiais disponíveis no portal da FNQ, como publicações, artigos,
entrevistas, cases de sucesso e a Comunidade de Boas Práticas e amplie o seu
conhecimento na área de gestão organizacional.

Acesse: www.fnq.org.br

Fontes de pesquisa:
Site ONU Brasil
https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/
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https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/env2016.aspx
Living Planet Report 2016
https://www.worldwildlife.org/pages/living-planet-report-2016
Journal of Cleaner Production
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616313956
Anthropocene
http://anthropocene.info
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