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RESUMO
Este estudo teve por objetivo construir e validar um instrumento capaz de avaliar o
grau de comprometimento de responsáveis por projetos sociais no combate às causas
da insustentabilidade. O suporte teórico para tratar desse tema foi amparado na
metodologia do The Natural Step, em especial nas quatro condições sistêmicas por
ela contemplada. O estudo utilizou duas abordagens avaliativas: centrada nos
objetivos e centrada na administração, ambas nos termos propostos por Worthen,
Sanders e Fitzpatrick (2004). O desenvolvimento do estudo avaliativo se deu em
quatro etapas. Na primeira, realizou-se a revisão bibliográfica sobre as questões
relacionadas ao desenvolvimento sustentável, sobre elaboração e implementação de
projetos sociais e sobre o The Natural Step e sua metodologia. Na segunda etapa,
definiu-se o tipo de instrumento a ser construído, uma lista de verificação, e, com base
nas referências, as dimensões, categorias e indicadores, que deveriam constar no
instrumento, atendendo aos requisitos técnicos para a construção desse tipo de
instrumento. Na terceira etapa, foi elaborada a primeira versão da Lista de Verificação
e, nas etapas seguintes, o instrumento foi submetido ao processo de validação
técnica, por especialistas em Avaliação da Faculdade Cesgranrio, e ao processo de
validação de conteúdo, por especialistas na área de sustentabilidade. Como principais
resultados observados, a partir das respostas obtidas na validação de conteúdo, foi
sugerido que a Lista de Verificação intensificasse a quarta condição ou o quarto
princípio ditado pelo The Natural Step, por fazer alusão à autoestima e auto-respeito
do indivíduo e seu poder de discernimento, decisão e atuação. Destacou-se também
a importância dos atributos de liderança e inovação no cotidiano das pessoas no
combate à insustentabilidade. Recomenda-se a utilização desse instrumento com a
orientação de contribuir para o despertar da consciência sustentável em todos os
envolvidos em projetos sociais e para estimular novos estudos para construção de
novos instrumentos indutores dessa consciência.
Palavras-chave: Sustentabilidade. The Natural Step. Lista de Verificação. Projetos
Sociais.

ABSTRACT
This study’s objective was to construct and validate an instrument capable of
evaluating the commitment level of the individuals responsible for social projects on
the fight against the causes of unsustainability. The theoretical support to deal with this
subject was based on The Natural Step methodology, especially on the four systemic
conditions contemplated by it. The study used two evaluative approaches centered on
objectives and centered on administration, both in the terms proposed by Worthen,
Sanders and Fitzpatrick. The evaluative study was developed in four stages. A
bibliographic review about the questions related to sustainable development, the
elaboration and implementation of social projects and about The Natural Step and its
methodology composed the first stage. The second stage defined the type of
instrument to be constructed, the checklist and, based on the references, the
dimensions, categories and indicators that should be in the instrument to satisfy the
technical requirements for this kind of instrument. In the third, the first version of the
checklist was elaborated. In the following stages, the instrument was submitted to a
technical validation process by evaluation specialists of the Cesgranrio College and for
content validation by specialists in sustainability. The main results observed from the
answers obtained by the content validation suggested that the checklist should
intensify the fourth condition or principle dictated by The Natural Step, for referring to
self-esteem, the individual’s self-respect and their power of discernment, to act and
make decisions. The study recommends the use of this instrument to contribute with
raising awareness on sustainability in all those involved in social projects and to
stimulate new studies to construct new instruments that induce this consciousness.
Keywords: Sustainability. The Natural Step. Checklist. Social Projects.
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1 PROJETOS SOCIAIS RUMO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Os projetos sociais, provenientes da sociedade organizada, buscam por meio
de conjunto integrado de atividades, contribuir para a transformação da realidade,
solucionando problemas, com vista a suprir necessidades e carências de grupos que
não possuem meios para solucioná-los por intermédio do mercado (NOGUEIRA,
1998).
Grupos de pessoas, voluntários, instituições beneficentes e filantrópicas,
organizações não governamentais e parte do segmento empresarial vêm, cada vez
mais, assumindo o papel de agente promotor de ações de conscientização e de
mobilizações econômico-sociais, objetivando a melhoria da qualidade de vida e do
bem-estar dos segmentos sociais envolvidos, que, em função de orçamentos cada
vez mais contingenciados pelo Estado, encontram-se fragilizados.
Chegou-se ao ponto que, face aos desafios emergentes no mundo globalizado,
as políticas sociais dos Estados não podem mais desconsiderar o crescente
engajamento da sociedade organizada, que clama por ações no campo da
responsabilidade social e, consequentemente, pelos programas e projetos sociais que
lhes sejam necessários.
Entende-se que bons projetos são aqueles capazes de aglutinar as
informações necessárias ao seu desenvolvimento, conjugando elementos básicos e
problemas concretos alinhados à missão e objetivos das organizações que os
acolhem. Neles, os objetivos específicos e as justificativas devem remeter às ações e
atividades a serem desenvolvidas, do mesmo modo que as etapas de execução e
impactos previstos precisam ser enunciados. De outro lado, devem ter metas claras e
todo o seu processo de realização qualificado e quantificado, inclusive o prazo previsto
à realização de cada uma de suas etapas. Todos esses cuidados, entretanto, não são
suficientes para garantir o êxito. Paralelamente ao planejamento, cumpre empregar
eficiente sistema de gestão, de maneira a monitorar e avaliar a implementação do
projeto em totalidade.
Em relação ao sistema de gestão, formuladores e gestores têm buscado
conciliar o alcance dos resultados dos projetos com a otimização dos recursos
disponíveis. Por meio do monitoramento e da avaliação, a gestão dos projetos
assegura que todo o conjunto de produtos, resultados e impactos sejam coerentes
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com a concepção e fins do projeto, garantindo-lhe eficácia e efetividade, por meio da
adequada combinação de recursos (NOGUEIRA, 1998).
Entretanto, até o final dos anos 90 os projetos eram considerados precários no
que tange à atenção dada às áreas compreendidas em um projeto, tais como:
comunicação, qualidade, recursos humanos, custos, riscos e outros, acarretando
desperdício de tempo, falta de comunicação, contratação de mão de obra indevida,
custos mal estimados, riscos e contingências não previstos. Visando evitar os
prejuízos e insucessos com a paralisação de projetos, devido a esses fatores, as
empresas passaram a manifestar grande interesse por metodologias que
abrangessem, em sua estrutura de desenvolvimento, essas áreas.
No decorrer dos anos 2000, os gerentes de projetos, ao se depararem com os
apelos acerca da preservação ambiental, buscaram acoplar às metodologias,
disciplinas e ações que reduzissem o desperdício de recursos disponíveis e ainda
disseminassem informações com teor conscientizador das questões sociais
sustentáveis, além de reiterar laços com as comunidades circunvizinhas envolvidas
com os projetos, mesmo que indiretamente. Nesse contexto, ganharam destaque os
preceitos estabelecidos pelo Project Management Institute – robusta associação
americana voltada aos profissionais de gerenciamento de projetos – cuja missão é
auxiliar os gerentes em seu desempenho: aumentar o sucesso dos projetos da
empresa em que atue, evoluir na especialidade e contribuir para o seu
amadurecimento (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017).
Fica evidente, pois, a importância da implantação de gestões eficientes para
ampliar o âmbito de comportamentos que se deseja impactar, as atitudes a modificar
e os valores a se estabelecer, considerando a necessidade de interação entre a
população alvo e os operadores do projeto. Havendo maior liberdade de restrições,
no plano da gestão, criam-se mecanismos para participação da população
(NOGUEIRA, 1998). Nesse sentido, a gestão de projetos sociais tem o compromisso
de assegurar, por meio das políticas e programas públicos, o acesso efetivo aos bens,
serviços e riquezas comuns à coletividade. Por isso mesmo, tal gestão precisa ser
estratégica, inclusiva e consequente (ÁVILA, 2001).
De acordo com Pinto (2003, p. 16), é importante, ainda, que uma gestão
eficiente faça uso de instrumentos específicos destinados a motivar, provocar,
catalisar e mensurar o engajamento da sociedade organizada nas questões sociais.
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Para o autor, esses instrumentos contribuirão para explicitar e alavancar todo o
conjunto de iniciativas. Segundo o autor,
Nos últimos anos surgiram, com crescente vigor, os instrumentais do
balanço social, do comprometimento ético e da participação social,
desenvolvidos para atuar como identificadores e mensuradores do
conjunto de iniciativas empreendidas por instituições e corporações no
campo social. São mais do que simples instrumentos. Pretende-se
com eles enriquecer a ação e a cultura corporativa-institucional, para,
de forma inteligente, não só demarcar todo o esforço social já
realizado, mas também provocar alavancagens e sinergias
direcionadas para o universo da participação social. (PINTO, 2003).

Particularmente, no campo da responsabilidade social, as atividades se
constituem apelo emblemático da maneira pela qual os projetos sociais chegaram às
empresas (COMISSÃO EUROPÉIA, 2001 apud ALMEIDA, 2015). É o conceito
segundo o qual, as empresas decidem, de forma voluntária, contribuir para uma
sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo.
Face à complexidade dos problemas sociais e a inviabilidade de o Estado
assumir seu papel de agente promotor e catalisador de ações para seu enfrentamento,
cresce a demanda por cooperação e parcerias entre o Estado e a sociedade, tornando
as ações do setor privado, do terceiro setor e do governo, mais eficazes no combate
às carências de grande parte da população.

1.1 TERCEIRO SETOR E RESPONSABILIDADE SOCIAMBIENTAL
O Estado (primeiro setor) é constituído por órgãos e agências governamentais;
a iniciativa privada (segundo setor) é composta pelo conjunto de organizações
empresariais que têm no lucro a primazia sobre todo o entorno planetário. O terceiro
setor corresponde ao conjunto de organizações e iniciativas privadas, sem fins
lucrativos, que visam à produção de bens e serviços públicos (FERNANDES,1994).
Embora, na década de 70, os países ocidentais tenham adotado uma
administração pública com foco na economia capitalista, com livre circulação de
capitais internacionais e ênfase na globalização, que trouxe recordes à produtividade,
crescimento e lucro, os problemas de desigualdade social também cresceram
exponencialmente, traduzindo um cenário insustentável. Nesse mesmo cenário
globalizado as pessoas passaram a ter maior acesso à informação, valores, direitos,
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deveres e, por conseguinte, passaram a solicitar das empresas uma atitude
socialmente responsável (CARVALHO, 2013).
É na dicotomia entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social
que se debruça o terceiro setor, caracterizado pela atuação conjunta entre instituições,
empresas, organizações não-governamentais e a própria comunidade, com finalidade
e atenção voltados ao interesse público ou social. Concomitantemente a essa
característica, e intencionando um desenvolvimento pleno das organizações
participantes, estão os três pilares da sustentabilidade: uma gestão que busca
igualdade entre ganhos financeiros, equilíbrio ambiental e atuação social
(CARVALHO, 2013). Para Cardoso (2000, p.10), o campo de ação do Estado e do
terceiro setor são absolutamente distintos: o Estado deve garantir os direitos
essenciais e universais e os cidadãos podem e devem exigir que isso se faça de modo
eficiente e equitativo; o terceiro setor deve incrementar ações diretas e pontuais para
combater as distorções e desigualdades historicamente instauradas na sociedade.
Observando a atribuição do Terceiro Setor, de agregar os mais diversos setores
na busca de projetos que contemplem soluções no âmbito responsável-sócioambiental, Santos (2005) destaca o paralelismo acerca das relações entre o terceiro
setor e a sustentabilidade, pois envolve: recursos financeiros e sobretudo,
engajamento político, missão bem definida, condução ética, diálogo com os vários
setores da sociedade, efetivação de parcerias, produção e socialização de
conhecimento, afetividade e respeito nas relações interpessoais, bem como coragem
para construir ações coletivas.
Segundo a Lei nº 9795, de 27 de abril de 1999 (BRASIL, 1999), a educação
ambiental deve ser tomada como um componente essencial e permanente da
educação nacional, devendo estar presente e de forma articulada, em todos os níveis
e modalidades do processo educativo, de maneira a promover a educação ambiental
integrada aos programas educacionais. Segundo Santos (2005, p. 146), as
organizações devem assumir “papel de educar a sociedade, tentando torná-la parceira
e corresponsável pelos projetos sociais empreendidos, os quais, em última instância,
contribuem para a transformação social mais ampla almejada por todos”.
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1.2 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
Este estudo preocupa-se com as concepções subjacentes à elaboração de
projetos sociais pelas organizações não-governamentais ou do terceiro setor em
busca da sustentabilidade. Entende que projetos de qualquer natureza, sejam sociais,
culturais, econômicos, ambientais ou organizacionais, devem compreender atitudes
sustentáveis. Assim, manifesta interesse por metodologias voltadas à elaboração e
gestão de projetos sociais, destacando o entendimento de que a humanidade se
encontra no limiar do esgotamento dos recursos disponíveis e que é preciso buscar
novas formas para o sentido de progresso, a fim de adequá-lo ao conceito de
prosperidade sustentável.
Partindo-se do princípio que: (a) os projetos sociais, por meio de ações e
conscientização, têm o propósito de melhorar, de muitas formas, os indicadores
utilizados para descrever o futuro que teremos; (b) muitos indicadores apontam para
cenários nada animadores, em termos de prosperidade e bem-estar social, como o
indicador da fome, Global Hunger Index, e os indicadores que monitoram o
aquecimento global, tratados no protocolo de Kyoto, o presente estudo, ao abraçar as
causas sustentáveis com uma nova visão de futuro e entender que falta uma
metodologia orientadora nessa direção para embasar projetos oriundos do terceiro
setor, estabeleceu o seguinte objetivo: construir e validar um instrumento para
avaliação dessa perspectiva, no âmbito da elaboração de projetos sociais por parte
das entidades do terceiro setor.
A importância dessa contribuição está no entendimento de que é urgente
agregar todas as iniciativas humanas, que privilegiem contextos sustentáveis e que é
igualmente oportuno instrumentalizar, especialmente as organizações do terceiro
setor, para tal. Nesse sentido, pelas características do terceiro setor, acredita-se que
a proposta desse instrumento que, ao mesmo tempo, destaca inovações e ressalta o
papel das lideranças, ajude a disseminar e incorporar uma nova visão de futuro.
Espera-se que, a partir dele, novos projetos passem a considerar o desenvolvimento
sustentável e a inovação em seu planejamento estratégico.
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2 SUSTENTABILIDADE – DIMENSÕES E CRITÉRIOS
Ao longo das últimas décadas, ocorreram muitos empreendimentos relevantes
relacionados à promoção de atitudes sustentáveis e à preocupação com a capacidade
humana de alterar, de forma radical, o planeta no qual vivemos.
Em nível macro, tratados, convenções, conferências e relatórios propuseram
mudanças diversas - políticas, ambientais, sociais, econômicas, energéticas,
filosóficas e estruturais -, no intuito de chamar a atenção da sociedade mundial para
os graves problemas ambientais ocorridos. Muitos documentos foram elaborados
tendo em vista a necessária união das nações em favor da criação de um modelo
sustentável para o planeta, face a destruição visível denunciada a partir de indicadores
ambientais, sendo possíveis exemplos o Relatório Nosso Futuro Comum ou Relatório
Brundtland (1987), a Eco-92, a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social (1995),
a Cúpula Mundial da Alimentação (1996), a Rio+5 (1997), a Rio+10 (2002) e Rio+20
(2012) (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2017).
Em nível micro, ao se examinarem as ações realizadas, constata-se uma quase
totalidade de projetos financiados pelo terceiro setor, sendo que grande parte
objetivou a aplicabilidade e a disseminação de informações focadas na
sustentabilidade. Dentre os exemplos ilustrativos consta o Seminário Novos Modelos
de

Desenvolvimento

e

Caminhos

para

a

Convivência

Socioambiental

(OBSERVATÓRIO DA SOCIEDADE CIVIL, 2014), que apresentou experiências
exitosas, dentre as quais se destacam:
 Movimento Nacional de Catadores: Por meio da mobilização e organização,
busca combater o preconceito e reconhecer a importância da categoria de
trabalhadores na construção de cidades sustentáveis.
 Vida Brasil: Discute os avanços e desafios do Movimento Nacional de
Economia Solidária. Proporciona geração de renda e inclusão social de indivíduos e
grupos socialmente vulneráveis e excluídos, por meio de modelo de produção
controlado pelos(as) próprios(as) trabalhadores(as), cujas experiências estão
fortemente ligadas à realidade de cada empreendimento.
 Instituto Socioambiental: A partir da Rede Sementes do Xingu, mobiliza
comunidades indígenas e agricultores(as) da região ao redor do Parque Nacional do
Xingu, situado na porção nordeste do Estado do Mato Grosso, visando o
reflorestamento com espécies nativas.
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Mesmo com características pontuais, esses empreendimentos traduziram
avanços no campo da sustentabilidade. Todavia, o processo constante de
conscientização das pessoas, em prol da preservação ambiental, carece ter suas
ações intensificadas de maneira que produza os resultados desejados.
Nos últimos tempos, a palavra sustentabilidade ganhou espaço em grande
parte dos discursos, sejam acadêmicos, empresariais, governamentais ou religiosos.
Tem sido conceituada de diversas maneiras, segundo as linhas de entendimento. Em
recentes publicações, sua interpretação mostra-se como um grande guarda-chuva
que abriga especificidades éticas, sociais, ambientais e econômicas (ARBACHE,
2012). Nesse estudo, conceitua-se sustentabilidade como sendo a capacidade de o
ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não
comprometer

os

recursos

naturais

das

gerações

futuras

(RELATÓRIO

BRUNDLAND,1987 apud ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2017).
Por sua complexidade, é capaz de integrar questões sociais, energéticas, econômicas
e ambientais.
Ante o iminente risco de sobrevivência das gerações atual e futuras, estudiosos
e ambientalistas enfatizam a importância de todos atentarem para os fatores que
consistem em reais ameaças ao planeta. De acordo com a Geografia Ambiental,
esses ofensores são provocados por ações oriundas dos agronegócios ou
agrobusiness, das indústrias, dos veículos, da queima de combustíveis fósseis e
assim podem ser relacionados: elevado consumo de água, provocado pelo
crescimento populacional e pelo desenvolvimento de economias emergentes;
desenfreado

uso

de

defensivos

agrícolas;

desmatamentos

e

queimadas;

contaminação de mananciais e lençóis freáticos; modelos de agricultura e pecuária
extensivas e intensivas; proliferação de pragas por quebra dos sistemas de equilíbrio
natural; mineração predatória; urbanização em zonas de matas e florestas; pesca
predatória; emissão de gases poluentes (PRIMAVERSI; ARBAZE; PEDREIRA, 2007).
Com isso, chega-se a clara dicotomia entre sustentabilidade ambiental e
sustentabilidade econômica. Se por um lado, nessa dimensão reside a força motriz do
capitalismo - grande difusor do consumo desmedido -, por outro, incógnito em meio
às corporações, encontram-se indivíduos que começam a entender que, em última
análise, a destruição da natureza significa a própria autodestruição, uma vez que são
parte dela. Nesse sentido, muitos movimentos ambientalistas, em maioria a cargo do
terceiro setor, lutam para a preservação do meio ambiente, a exemplo do Greenpeace,
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SOS Mata Atlântica, Fundo Mundial para a Natureza. Consoante a isso, ganha força
social a mobilização que busca despertar a consciência ecológica, principalmente
entre crianças e jovens, a partir da educação formal. De acordo com Huckle e Sterling
(2001), o papel chave da educação para a sustentabilidade é o de ajudar as pessoas
a refletir, agir e conceber futuros alternativos da forma mais consciente e democrática
que possam. Assim, essa educação

deve impreterivelmente permear as quatro grandes tendências da
ecologia: a ambiental, a social, a mental, a integral ou profunda
(aquela que discute nosso lugar na natureza). Mais e mais se impõe
entre os educadores esta perspectiva: educar para o bem viver que é
a arte de viver em harmonia com a natureza e propor-se repartir
equitativamente com os demais seres humanos os recursos da cultura
e do desenvolvimento sustentável. Precisamos estar conscientes de
que não se trata apenas de introduzir corretivos ao sistema que criou
a atual crise ecológica, mas de educar para sua transformação.
(BOFF, 2012, p. 152-153).

Essas contribuições sinalizam o caminho a seguir na busca da preservação
ambiental neste mundo moderno, dinâmico e desprovido de modos de retroceder. É
preciso conscientizar a sociedade para a gravidade do problema que se coloca e para
a necessidade de revisão das formas de relação com o planeta, pois, caso contrário,
corre-se o risco de se confirmar a hipótese de Gaia, segundo a qual a natureza poderá
impor mais limitações à existência da vida humana no planeta. Algumas dessas
limitações já podem ser percebidas, como o aquecimento global ou efeito estufa,
fenômeno que se caracteriza pela elevação da temperatura média do planeta,
provocando aumento dos níveis das águas oceânicas e mudanças climáticas com
efeitos imprevisíveis.
Por isso, os projetos sociais oriundos do terceiro setor devem ser concebidos
considerando ações humanas e planetárias sustentáveis. Na perspectiva desse
estudo avaliativo, enfatizam-se as condições sistêmicas à sustentabilidade e
procedimentos para tomada de decisões junto a projetos, no que tange ao
planejamento, à tomada de decisões diárias e ações rumo a sustentabilidade, levando
o homem a redescobrir seu passo natural em suas ações, voltando a respeitar os
ciclos do ecossistema, como recomendado pela Metodologia do The Natural Step.
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2.1 THE NATURAL STEP
The Natural Step é uma organização não governamental, criada na Suécia, em
1989, por Karl-Henrik Robert, médico oncologista que buscava ferramenta prática
para análise e orientação de ações sustentáveis, capazes de fazer frente aos graves
problemas de saúde pública, decorrentes, em grande parte, do aumento de toxinas
no ambiente e das práticas desconformes de utilização de recursos naturais. O estudo
das funções da biosfera e da forma pela qual a sociedade influenciava e ameaçava
os sistemas naturais permitiram ao Dr. Karl-Henrik Robert e 50 outros cientistas
chegar a consensos que culminaram nos princípios essenciais do The Natural Step,
que hoje representam grandes possibilidades de mudança sustentável para a vida
coletiva.
Com o apoio de Carlos XVI, Rei da Suécia, e o engajamento de outros ícones
da sociedade, elaborou-se e distribui-se para todas as escolas e residências do país
um documento contendo os referidos princípios. Tal mobilização social, conhecida
pelo nome de revolução silenciosa, favoreceu a criação de um conselho de pesquisa
e educação internacional - The Natural Step, objetivando acelerar a jornada rumo à
sustentabilidade global.
Atualmente, o The Natural Step está presente em 11 países: Austrália, Brasil,
Canadá, França, Israel, Itália, Nova Zelândia, África do Sul, Suécia, Reino Unido e
EUA. Especialistas em sustentabilidade, cientistas e universidades trabalham em rede
para a criação de soluções, modelos inovadores e ferramentas que conduzam a
sociedade mundial ao futuro desejado: manter saudáveis os ecossistemas e o tecido
social global do planeta para garantir a qualidade de vida das gerações futuras.
Em síntese: a partir de guia próprio, The Natural Step relaciona quais sejam as
condições fundamentais para a existência de sociedades sustentáveis. Por meio de
plataforma ou TNS Framework, pretende articular expectativas comuns aos projetos
organizacionais e às pessoas que visam contribuir para o desenvolvimento
sustentável. Acredita que, através da conscientização das sociedades, acerca dos
elementos científicos e inteligíveis, constituídos pelos quatro princípios da
sustentabilidade, possa-se interagir ecológica e socialmente rumo à prosperidade
sustentável, promovendo a geração de riquezas em constância, de maneira a não
inviabilizar os ciclos sustentáveis requeridos pelo ecossistema. Os quatro princípios
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de sustentabilidade ou quatro condições sistêmicas que considera necessárias à
sustentabilidade são:
1) Reduzir e eventualmente eliminar nossa contribuição ao acúmulo
sistemático de materiais da crosta terrestre: significa substituir o uso de certos
minerais, que são raros na Natureza, por outros mais abundantes. Utilizar todos os
metais minerados de maneira eficiente e, sistematicamente, reduzir, até excluir, nossa
dependência de combustíveis fósseis. Além disso, eliminar o aumento sistemático das
concentrações de substâncias extraídas da crosta terrestre, como por exemplo,
metais pesados e combustíveis fósseis.
2) Reduzir e eliminar nossa contribuição ao acúmulo sistemático de
substâncias produzidas pelo homem: significa substituir sistematicamente compostos
persistentes e não naturais por outros normalmente abundantes ou que se
decomponham com maior facilidade na natureza. Utilizar todas as substâncias
produzidas pelo homem, de maneira eficiente, e eliminar as concentrações de
substâncias poluentes produzidas. São possíveis exemplos: plásticos, dioxinas,
bifenis policlorados e diclorodifeniltricloroetano.
3) Reduzir e eliminar nossa contribuição à continua degradação física da
natureza: significa limitar a retirada de recursos naturais dos ecossistemas bem
gerenciados, sistematicamente buscar o uso mais eficiente e produtivo desses
recursos e do solo, além de ter cuidado com as modificações da natureza, como as
decorrentes das super colheitas e da introdução de espécies exóticas fora de seu
habitat natural. Esse terceiro princípio também diz respeito à eliminação da
degradação física sistemática da natureza e dos processos naturais, pelo uso
indiscriminado e impróprio de toxinas sobre as florestas de colheita, pela pesca
predatória e destruição de habitats, que ocorre quando processos de mudança nos
usos da terra e dos recursos naturais fazem com que um habitat seja removido e
substituído por outro. Nesse caso, plantas e animais que se utilizavam do local são
deslocalizados ou acabam sendo destruídos. Geralmente isso resulta na alteração ou
redução da biodiversidade ou até na extinção de espécies encontradas apenas nesse
habitat particular.
4) Reduzir e eliminar nossa contribuição a condições que sistematicamente
minem a habilidade das pessoas em atender as suas necessidades básicas: significa
ofertar produtos e serviços e mudar práticas, fornecedores e modelos de negócios de
maneira a garantir que os direitos humanos sejam respeitados. Pressupõe remover
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barreiras ao ganha-pão, proporcionar ambientes de trabalho seguros e sadios, além
de condições de vida que permitam às comunidades locais atenderem às
necessidades dos cidadãos. Significa, também, eliminar as condições de trabalho
inseguras,

escravizantes

e/ou

degradantes,

abolir

tanto

as

remunerações

insuficientes para viver quanto as alimentações de risco à saúde, assegurar a
igualdade de gêneros para todos e o empoderamento das mulheres, reduzir as
desigualdades sociais e promover sociedades mais justas e pacíficas.
Em resumo: os princípios essenciais difundidos pelo The Natural Step são os
critérios básicos a serem considerados em projetos sociais que se comprometem com
a construção de uma sociedade sustentável. Por conseguinte, funcionam como filtros
ou calibradores e é com base neles que a sociedade se torna mais eficiente no sentido
do desejado, pois aprende a separar o que deve ser feito e em que tempo,
considerando bases sustentáveis (BAXTER et al., 2010).

2.1.1 A metodologia do The Natural Step
A metodologia do The Natural Step discute os impactos econômicos e
ecológicos que advêm da cultura da insustentabilidade, a partir do paradigma do
cilindro à realidade do funil. Esse paradigma representa metaforicamente que a vida
ocorre dentro de um cilindro cujas paredes, sendo paralelas e constantes, sugerem
ambiente estável e seguro (Figura 1).
Figura 1 – O paradigma do cilindro

Fonte: BAXTER et al. (2010).

Contudo, ao sofrer os impactos provocados pelo homem – em decorrência dos
falsos benefícios advindos do avanço tecnológico industrial – o cilindro, ao longo do
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tempo, incorpora alterações que, independentemente de serem percebidas pelos
homens, certamente o serão pelo ambiente. Em função disso, as paredes do cilindro
vão se comprimindo e o funil impõe-se como realidade (Figura 2).
Figura 2 – Do paradigma do cilindro à realidade do funil

Fonte: ROYALTY FREE STOCK (2017).

Na metáfora, o afunilamento das paredes representa o caos e a
insustentabilidade humana, animal e vegetal, observando-se que todas as ações
ocorridas, que oprimiram as paredes, não estavam desconectas entre si, mas, ao
contrário, interligadas sistemicamente. Nela, o funil descreve o que acontece
desastrosamente na natureza, ao longo das gerações: a convergência das paredes
significa perda do potencial de resgate em tempo que se exaure. Assim, ainda que o
controle dos recursos naturais esteja nas mãos de pequena parcela da sociedade,
todos os demais membros sofrem os impactos das ações e decisões dos primeiros.
Tal movimento é oposto ao esperado em uma sociedade sustentável, onde as linhas
tendem a se abrir ampliando o ângulo entre elas.
A discussão estabelecida indica que a metodologia do The Natural Step é
atenta às causas que incidem sobre os objetos avaliados e as suas consequências.
Quando interfere nas primeiras (upstream), o faz preventivamente; quando age sobre
as segundas (downstream), trabalha cada uma delas com o intuito de transformá-las.
Com base nesse paradigma, a metodologia do The Natural Step sinaliza que o
sucesso em um sistema complexo requer a sua compreensão sistêmica, integrada por
cinco níveis hierárquicos:
1º) Nível Sistema: nível no qual se descreve o todo, suas partes e interfaces.
Nele, observa-se que as sustentabilidades social e ecológica são altamente
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dependentes entre si. Percebe-se quão insustentável torna-se a situação planetária
quando a geração de resíduos se mostra em descompasso fatal com os ciclos
regenerativos. Nessa fase ocorre a conscientização.
2º) Nível

Sucesso:

nível

cujo

atingimento

está

condicionado

ao

desenvolvimento das ações segundo os quatro princípios essenciais da Metodologia
ou quatro condições sistêmicas. Dependendo do sistema no qual os projetos achamse envolvidos, apenas um ou dois princípios podem ser observados. É comum
incorporar contribuições de especialistas. Relaciona-se diretamente à descrição dos
objetivos que variam em função do sistema e suas peculiaridades.
3º) Nível Estratégico: nível que descreve o modo pelo qual os objetivos são
alcançados ou, analogamente, se desenvolve o planejamento estratégico que
favorece a ampliação do conhecimento das funções por parte dos executores,
permitindo-lhes prática de maior qualidade; alinhamento da equipe com aumento da
produtividade; promoção de esforços direcionados ao alcance dos objetivos
(SILVEIRA, 2008). Nessa fase se realiza o salto através do Backcasting, conceito que
remete à importância de se refletir o ponto no qual se está e o ponto que se quer
chegar. A definição das estratégias pressupõe conhecer as habilidades da equipe.
4º) Nível Ações: nível que descreve as ações em conformidade com as
diretrizes estratégicas, que geram o caminho para as soluções.
5º) Nível Instrumentos: nível que envolve a apropriação das ferramentas que
contribuem para a realização das ações de pesquisa, aprendizado, testagens,
medições e outros.
Em síntese: The Natural Step convoca todos a refletirem acerca do sistema
Planeta Terra, cujos ciclos de suporte ao meio ambiente - água, carbono, nitrogênio e
oxigênio - precisam continuar a girar. Alerta que "se quisermos ter sucesso neste
sistema, que definimos como sendo capaz de prosperar no planeta, tanto agora como
no futuro, precisamos usar as quatro condições sistêmicas à sustentabilidade para
nos guiar.” (BAXTER et al., 2010, p. 17). Apresenta a estratégia com a abordagem
backcasting como sendo adequada para alcançar o desenvolvimento sustentável,
pois, além de considerar os quatro princípios essenciais, ainda assegura que os
gestores, baseando-se nela, sejam orientados a escolher as ações, de maneira
assertiva, com as devidas métricas e ferramentas, de modo a conquistar e retratar as
fases da jornada rumo à prosperidade sustentável.
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A Figura 3 representa os níveis hierárquicos da metodologia do The Natural
Step, segundo sua ordem de interfaces sistêmicas.
Figura 3 - Hierarquização dos níveis da Metodologia The Natural Step

Sistema

• Conscientiza-se sobre sistema
e princípios

Sucesso

• Atinge-se os objetivos a
partir dos princípios

Estratégia

• Descrevem-se os objetivos
observando os princípios

Ações

• Efetiva-se o planejamento
estratégico

Instumentos

• Municia-se
tecnologicamente as
atividades/ações

Fonte: A autora (2017).

Desta forma, essa estrutura do The Natural Step se constitui conjunto prático
de critérios passíveis de orientar ações e planejamentos organizacionais, no âmbito
dos conceitos relativos à sustentabilidade.

2.1.2 Abordagem Backcasting
Backcasting pode ser entendido como sendo um modelo para empreender
ações respeitando as características do objeto ou negócio, tendo-se em vista o ponto
aonde se quer chegar. No que tange à medição, caracteriza uma importante mudança
de paradigma: ao invés de medir para fazer, faz-se para medir.
Inicialmente denominado de Backwards looking analysis, o backcasting surge
na década de 70, após a crise energética mundial, e se caracteriza como técnica de
planejamento alternativa aplicada (VAN DE KERKHOF, 2006 apud RIBEIRO, 2014).
De acordo com Robson (1982, apud RIBEIRO, 2014) é uma abordagem que
corresponde a um método de análise de políticas. Nela, parte-se de uma alternativa
de futuro desejável para solucionar determinado problema, a partir da qual se
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identificam os pressupostos necessários a alcançar. O foco não está no futuro, mas,
sim, naquilo que deverá ser feito agora para se conquistar o futuro desejado,
entendendo-se que “o futuro [...] é um lugar a ser criado.” (CARSTEDT, 1995 apud
BAXTER et al., 2010).
No caso, do backcasting, consiste em oportunidade de poder inovar as ações
ou fazer um caminho diferente daqueles já vividos. Um requisito do modelo proposto
pelo The Natural Step é observar se cada ação e/ou atividade está sendo
desenvolvida em conformidade com os quatro princípios de sustentabilidade ou
condições sistêmicas, sempre avaliando se as ações e/ou atividades pretendidas são
próprias ao alcance dos impactos desejados.
No Brasil, a abordagem backcasting, pode ser exemplificada pela experiência
vivida pelo fotógrafo Sebastião Salgado e por sua esposa, a arquiteta Lélia Deluiz
Wanick Salgado, em 1999. Juntos conseguiram recuperar a fauna e flora dos 710
hectares da fazenda que pertenceu ao pai dele. Na terra degradada pela pecuária, e
considerada improdutiva por especialistas, investiram na busca de caminhos
alternativos para a sua recuperação, conseguindo transformá-la em Reserva
Particular do Patrimônio Natural.
Convém ao estudo observar que concepções distintas separam o backcasting
de outras abordagens ou métodos, destacando-se o forecasting, comumente utilizado
em planejamentos estratégicos que, embora contemporâneo ao backcasting,
contrapõe-se a ele, em alguns pontos. Segundo Grumbach e Marcial (2008), o
planejamento estratégico, considera a análise de dados históricos, o diagnóstico da
situação atual e suas possíveis consequências, objetivando a estruturação de
cenários futuros que, na busca de práticas proativas, estabeleçam ações capazes de
refrear tais consequências, no presente. Diferentemente, se apoia nas experiências
passadas e se baseia na extrapolação das previsões e tendências com a intenção de
estimar o futuro; implica em elaborar um planejamento tomando como base ações
realizadas e resultados obtidos. Geralmente, forecasting é utilizado em grupos
maiores, como comunidades municipais, estaduais ou empresas. Além de abarcar um
caráter temporal, é, normalmente, sustentado por indicadores que, muitas vezes, não
levam em consideração todos os fatores envolvidos.
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2.1.3 Visão e plano
Visão é conceito que diz respeito ao ponto no qual uma empresa, corporação,
comunidade, grupo ou mesmo um indivíduo deseja chegar. De acordo com a
orientação do The Natural Step, a visão deve respeitar necessária e prioritariamente
os quatro princípios essenciais ou condições sistêmicas à sustentabilidade planetária.
Contudo para concretizar a visão sustentável, desejada, necessita-se traçar um plano,
envolvendo os seguintes passos básicos: A (Awareness ou conscientização), B
(Baseline analysis ou análise da realidade atual), C (Compelling vision ou visão do
sucesso no futuro) e D (Down to Action ou mãos à obra). Esses passos não precisam,
necessariamente, ser seguidos sequencialmente; podem ser revisitados sempre que
necessário (BAXTER et al., 2010). A Figura 4 ilustra a dinâmica de interrelacionamento desses passos.
Figura 4 - Esquema sistêmico dos quatro passos do The Natural Step

Fonte: BAXTER et al. (2010).

Na sequência, descrevem-se cada um dos quatro passos representados:
Passo A – Conscientização; “consciência é o passo fundamental; é a base de
todo o processo.” (RAMOUNOULOU, 2015). Se devidamente estabelecido, torna-se
consistente ponto de partida para dar andamento a todos os demais passos. Nele,
deve-se assegurar a compreensão do conceito do que é sustentável e do impacto do
que não é sustentável, para contribuir efetivamente no êxito das ações a serem
empreendidas. Trata-se de criar uma compreensão compartilhada de sustentabilidade
e um senso comum de propósito entre todos os envolvidos.
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Passo B - Análise da Realidade Atual. Consiste propriamente no confronto
citado que se dá entre o fluxo das operações ou fases de um processo/projeto e os
quatro princípios essenciais. Nesse passo são conhecidas as lacunas, as questões
críticas de sustentabilidade, as implicações e dificuldades e, com base nelas, surge a
nova orientação, a reavaliação, anteveem-se, julgam-se e implementam-se as novas
oportunidades estratégicas. Em decorrência, novas ações são descobertas (BAXTER
et al., 2010).
Passo C - Visão do Sucesso no Futuro. Pressupõe alinhar as decisões a serem
tomadas à luz dos quatro princípios de sustentabilidade. Considerando-se o ponto
onde a organização, instituição ou projeto se encontra e o ponto onde deseja chegar
(visão). No caso, por meio de brainstorming, invoca-se o máximo a criatividade das
equipes de maneira a promover a geração de novas soluções. A promoção da técnica
permite articular o planejamento à efetiva participação dos pares; funciona como um
quebra-cabeça: que percurso a fazer, a partir do ponto onde se está, tendo em vista
alcançar o ponto desejado. Portanto, o coroamento do brainstorming deve culminar
com a formulação de objetivos estratégicos e de ações arrojadas, capazes de
mobilizar toda a organização, instituição ou projeto a encontrar o sucesso buscado
(BAXTER et al., 2010).
Passo D - Mãos à Obra. É o passo no qual acontece a elaboração do plano,
com todo o detalhamento das ações, respectivas especificações no cronograma, e
definição dos critérios e indicadores para avaliação dos projetos sociais. A qualidade
desses indicadores é fundamental aos tomadores de decisão. Além de transmitirem
informações relevantes e coerentes a respeito da sustentabilidade, indicadores de
qualidade também devem alertar para os problemas antes que se agravem. Significa
que devem atuar com pro-atividade, permitindo à equipe mudar a trajetória do
problema, intervindo num tempo mínimo (SATO, s.d.).
Em geral, o plano ainda prioriza as ações de resultados rápidos que garantem
bom retorno do investimento. Assegurada a sustentabilidade econômica, conquistase a sustentabilidade social e ambiental para se adquirir fôlego para os investimentos
de maior pujança econômica (BAXTER et al., 2010). A proposta do modelo
referenciado fornece dois atributos fundamentais para que toda a metodologia seja
aplicada: inovação e liderança. O atributo inovação está estritamente ligado ao passo
C Visão de Sucesso, que por sua vez está diretamente ligado ao 2 o nível hierárquico
de sistemas complexos Sucesso; abarca, portanto, um e outro numa dicotomia lógica.
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Ainda que ambos almejem o sucesso, o nível estabelece que sucesso é toda e
qualquer ação capaz de atender aos quatro princípios essenciais ou quatro condições
sistêmicas, enquanto a visão perpassa os objetivos particulares do projeto e/ou
organização, considerando onde desejam chegar e como imaginam chegar,
capacitando a solução a partir da inovação, que tem como natureza nascer dos
desafios, postos e pressupostos pelas quatros condições sistêmicas.
O atributo liderança atua, segundo a metodologia referenciada, como o agente
de mudança, sendo que esta função pode ser executada por qualquer indivíduo no
momento em que assume uma atitude proativa em relação ao meio ambiente,
podendo ocorrer na organização onde atua profissionalmente ou em qualquer outro
local. Quanto aos líderes responsáveis pelo capital, segundo Willard (2010) estão
tomados pela mentalidade dominante de que as organizações existem em benefício
de seus acionistas e investidores, em vez de considerarem todas as partes
interessadas. O autor ressalta a dificuldade de convencer as empresas de que fazer
mais pelo meio ambiente e pela sociedade, além de estar em conformidade
regulamentar, pode gerar valor financeiro. Afirma que há necessidade de uma
liderança visionária e alerta: sem um compromisso com uma base tripla sustentada
por pessoas, planeta e lucro, as empresas não serão capazes de sobreviver e
prosperar a longo prazo.

2.1.4 Inovação e liderança
A questão de se alcançar a sustentabilidade
não é sobre se teremos comida ou energia
suficientes, ou outros recursos tangíveis. A
questão é: teremos lideres suficientes a
tempo?
(Dr. Karl-Henrik Robèrt)

Para alcançar a sustentabilidade, os quatro passos previstos pelo The Natural
Step dão relevância à inovação e à liderança como atributos imprescindíveis à
implementação do modelo Backcasting. A primeira traz a marca do imprevisto, do
experimento e, por sua base criativa, tem papel importante. De acordo com Adair
(2010, p. 10) um processo inovador se caracteriza por sua atividade ou êxito,
importando observar entretanto que, enquanto a “criação, invenção ou descoberta se
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concentram na concepção da ideia, a inovação abrange o processo como um todo,
de tal forma que a nova ideia seja posta em prática produtivamente”.
Segundo The Natural Step, é urgente que a inovação e a sustentabilidade
estejam unidas no propósito da criação de novos caminhos para o desenvolvimento
de projetos. No entanto, não se trata de buscar qualquer tipo de inovação; segundo
Loures (2012), a inovação necessária não deve desprezar o lucro, mas
prioritariamente não deve interromper ou desalinhar o curso da natureza: o que é bom
para ela, é bom para os demais.
No tocante à liderança, o The Natural Step qualifica os líderes como bemsucedidos muito mais por suas atitudes e posturas individuais. Segundo Santos (2009,
p. 22),

A liderança é aquela que promove as relações de qualidade, fazendo
as pessoas agirem por conta própria, inspiradas na convicção do
exemplo e das palavras, sempre com o zelo de quem se dedica ao
conserto de uma peça de relojoaria.

No mundo afora, cresce o consenso de que o êxito no cumprimento de uma
missão está fortemente associado às atitudes dos líderes carismáticos. Por suas
características, atraem naturalmente seus pares levando-os a serem colaborativos,
tornam-se fonte de inspiração para os que os cercam, criam e mantêm um ambiente
de trabalho positivo, propício para realçar e frutificar novos talentos.

Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Steve Jobs são exemplos de
líderes que souberam transformar a realidade a seu redor e, com isso,
inspirar pessoas a mudar, inovar e engajar-se em prol de um objetivo
comum, além de desafiar todos a ir sempre um pouco mais além.
(MARQUES, 2016).

O The Natural Step não busca uma inovação ou mudança incremental. Isto é,
não basta diminuir a velocidade enquanto se continua a seguir na direção errada. Para
a Metodologia The Natural Step, criar o futuro que se quer não significa simplesmente
fazer as coisas um pouco melhor do que foi feito ontem – usando um pouco menos
de energia, um pouco menos de papel, gerando um pouco menos de lixo. Esse tipo
de mudança, mesmo sendo um primeiro passo muito importante, não é o suficiente
(BAXTER et al., 2010). Na avaliação pretendida, a postura de liderança será
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observada, bem como sua capacidade de inovação sustentável, conforme perspectiva
abordada por Loures (2012):
Fala-se em eco-inovação, que está relacionada à inovação
sustentável, mas não incorpora todos os requisitos compreendidos
como necessários para que se tenha uma definição suficientemente
abrangente e de curso universal. Se eu tivesse que definir o conceito
de Inovação sustentável, esta seria a definição: aquela que resulta de
métodos e práticas que levam a uma capacidade crescente da
organização de substituir em harmonia com o entorno ambiental,
social e econômico, buscando a otimização de todos os recursos e
usos que deles se criarem, atendendo a uma ética de relações que
dignifique e melhore a vida. (LOURES, 2012, p. 62).

O conceito de eco-inovação a que o autor se refere, remete a todas as formas
de inovação, tecnológica ou não, capazes de gerar oportunidades de negócio e
beneficiar o ambiente, ora evitando ou reduzindo o impacto ambiental, ora otimizando
a utilização de recursos. Está estreitamente relacionado com o modo de utilização dos
recursos naturais e padrões de produção e consumo, bem como aos conceitos de
eco-eficiência e eco-indústria. Em última análise, a eco-inovação encoraja as
empresas transformadoras a passarem das soluções de fim de linha para as
abordagens em circuito fechado, que minimizam os fluxos de materiais e de energia
através da mudança dos produtos e métodos de produção, possibilitando a outras
empresas e setores serem beneficiados (LOURES, 2012).
A abordagem do The Natural Step assevera que a inovação e a liderança
compõem um par à medida que se complementam.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este Capítulo descreve os procedimentos metodológicos adotados no
desenvolvimento do estudo: abordagem e questões avaliativas, etapas cumpridas na
elaboração do instrumento de medida e avaliação, e processos de validação
estabelecidos; coleta e análise dos dados decorrentes dos processos de validação.

3.1 ABORDAGEM DO ESTUDO
Na apresentação do livro Avaliação de Programas – concepções e práticas
(WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004), Viviane Senna, presidente do
Instituto Ayrton Senna, ressalta três aspectos importantes, relativos à avaliação do
trabalho social. Primeiramente, destaca a sua utilidade, muito embora nos projetos
sociais do Brasil poucas vezes tenha sido avaliada. Em segundo lugar, enfatiza a sua
relevância, pois toda vez que uma tecnologia é criada para enfrentar um determinado
problema, inicia-se também um processo avaliativo. Por último, enfatiza a importância
da avaliação de projetos sociais, capaz de levar os projetos do terceiro setor a um
patamar diferenciado de eficácia, comprovando que avaliar significa rever caminhos e
ganhar espaços, no lugar de punir e criticar o que tem sido feito.
Os aspectos citados são afins à concepção do The Natural Step que abandona
a visão preditiva de um futuro único e certo, provável, e por isso desanimador, e vai
ao encontro de uma visão prospectiva de um futuro incerto, de possibilidades
múltiplas, imagens diversas, com conhecimento e criatividade.
Para além do caráter formativo, a presente avaliação também considerou as
abordagens centrada na administração e centrada nos objetivos. A partir da primeira,
buscou-se contribuir para que gestores compromissados com o desenvolvimento
sustentável, norteado pelo The Natural Step, avaliem se os projetos sociais a que se
vinculam respondem aos seus anseios. A segunda abordagem busca determinar as
medidas em que os objetivos foram realmente atingidos (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004).
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3.2 QUESTÃO AVALIATIVA
A questão avaliativa, decorrente do objetivo desse estudo, foi:
Em que medida o instrumento elaborado é adequado para avaliar se os projetos
sociais, em seus planejamentos e desenvolvimentos, contemplam os atributos de
desenvolvimento sustentável, tendo como principal referência a Metodologia do The
Natural Step (TNS)?

3.3 ETAPAS DA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO
As etapas metodológicas envolvidas nessa instância do estudo referiram-se à
escolha do tipo de instrumento – uma lista de verificação, à definição das categorias
de suporte à construção da referida lista, à sua construção propriamente dita e aos
processos relacionados aos tipos de validação estabelecidos.

3.3.1 Escolha do tipo de instrumento
O tipo de instrumento selecionado para o estudo foi a Lista de Verificação
(checklist), pois, dentre outras possibilidades, pode ser utilizada para: (a) verificar
atividades que foram, estão sendo ou serão realizadas em determinado processo;
(b) determinar a presença ou ausência de um atributo em dado contexto ou situação;
(c) contar a prevalência de um item ou evento (COLTON; COVERT, 2007). De fato, o
uso de lista de verificação, como qualquer instrumento de medida e avaliação,
favorece a sistematização da avaliação, garantindo que o seu desenvolvimento atente
à ordem prevista em seu conjunto de itens (FONTES, 2010). Tal característica é
favorável à avaliação de projetos sociais referenciados pela metodologia The Natural
Step, uma vez que devem estar em conformidade com os passos por ela
recomendados.

3.3.2 Categorias de suporte à Lista de Verificação
No estudo, os quatro passos da metodologia do The Natural Step foram
assumidos como dimensões do instrumento a ser construído, a saber: Dimensão A
(Conscientização), Dimensão B (Análise da Realidade), Dimensão C (Visão de Futuro
Sustentável) e Dimensão D (Ações Práticas). Cada um desses passos representa
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parte do caminho a ser percorrido por projetos sociais, ao longo de suas fases de
planejamento, execução e acompanhamento.
Para fins de estabelecimento das respectivas categorias, procedeu-se o estudo
e levantamento dos elementos integrantes às dimensões, apoiando-se em Bardin
(2004), quando foram extraídas as informações uteis e procedentes. Em seguida,
apresentam-se os elementos referentes às quatro dimensões, identificados nessa
etapa do estudo:
 Dimensão A: Conscientização. Consta de sete elementos: planejamento,
abertura e gerenciamento de projetos; consciência sustentável, meio ambiente,
conhecimento e uso sustentável da biodiversidade, e desenvolvimento de projetos
sustentáveis; abordagem backcasting; quatro princípios essenciais do The Natural
Step.
 Dimensão B: Análise da Realidade. Contém oito elementos: políticas,
programas e iniciativas referentes ao pensamento norteador da organização; escopo
dos projetos em relação à responsabilidade social, às quatro condições essenciais do
The Natural Step e clareza quanto à integração dos stakeholders no processo
metodológico; aquisições para realização do projeto e sua interferência no meio
ambiente; incentivo à conduta e comportamento sustentáveis; atitude de liderança
em consonância à atitude campeã incentivada pelo The Natural Step, destacando
especialmente a quarta condição que vislumbra respeito e empoderamento do outro;
foco, aprendizagem, tecnologia, integração, desempenho, responsabilidade, metas e
treinamento; performance do líder no que tange à orientação, aos papéis, à
capacidade, competência, uso de tecnologias, responsabilidade e entendimento dos
agentes envolvidos – internos e externos; internalização, expressão e divulgação dos
conceitos de responsabilidade social frente às pessoas, aos valores humanos, ao
meio ambiente e às metas do milênio.
 Dimensão C: Visão de Futuro Sustentável. Contem cinco elementos: missão,
visão, cultura; planejamento estratégico; características em relação ao sucesso
sustentável da organização e de seus projetos; orientações e procedimentos descritos
relativos à aprovação, aos critérios, acompanhamento e medição dos resultados,
tendo como parâmetro índices de sucesso sustentável; pensamento sistêmico, criativo
e inovador e abordagem backcasting destacando as ações desejadas tendo como
crivo os quatro princípios essenciais do The Natural Step.
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 Dimensão D: Ações Práticas. Abarca quatro elementos: organização e
estrutura para a execução do projeto, considerando checagens, treinamentos,
contingências e tecnologias; administração dos investimentos; qualidade e êxito das
ações considerando a importância dos instrumentos de medição no processo; e
gestão do conhecimento no que tange a cuidar dos aprendizados e sua disseminação.
O passo seguinte consistiu propriamente na definição das categorias. Para tal,
os elementos identificados, na etapa anterior, foram agrupados, por analogia, e à cada
categoria atribuiu-se um título ou nome. Nesse procedimento, denominado de
classificação por milha (BARDIN,2004), alguns elementos participaram de mais de
uma categoria, conforme ilustra o Quadro 1.
Quadro 1 – Distribuição das Categorias por Dimensão
Categorias da
Dimensão A
Conscientização dos
Stakeholders

Categorias da
Dimensão B
Mapeamento do nível de
conscientização na ONG

Definição de estratégia
consciente

Mapeamento do escopo
do projeto

Conscientização das
Quatro condições
essenciais do The
Natural Step

Mapeamento das
aquisições

-

Mapeamento dos
descartes, reciclagem e
reutilização
Mapeamento da atitude
de liderança
Mapeamento do
aprendizado orientado
pelo líder
Mapeamento da
avaliação do líder
Mapeamento da
responsabilidade social
Mapeamento das metas
do milênio

Categorias da
Dimensão C
Visão de sucesso
sustentável
Aprovação,
acompanhamento
e finalização

Categorias da
Dimensão D
Planejamento
Investimento

Criatividade na
solução de
problemas

Avaliação

Uma visão
inovadora

Aprendizagem

Pensamento
sistêmico

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fonte: A autora (2017).

3.3.3 Construção da Lista de Verificação
Tal como em pesquisa, os instrumentos de medida e avaliação servem aos
estudos avaliativos, fornecendo os dados que permitem o julgamento do objeto
avaliado, em dada perspectiva. Concebidos em conformidade com vários elementos
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- a exemplo da natureza do estudo, dos objetivos visados e do tipo de dado
necessário, tais instrumentos variam segundo tipo e características técnicas1.
No caso, o tipo de instrumento escolhido foi a lista de verificação vez que suas
características técnicas favorecem o julgamento dos projetos sociais frente aos
passos orientados pela metodologia do The Natural Step.
Após conhecer as categorias definidas para orientar a construção da lista de
verificação, bem como os elementos que lhes são particulares, em termos técnicos,
deu-se início à construção do instrumento propriamente dito. Neste sentido,
consideraram-se as orientações de Colton e Covert (2007) quanto à estrutura geral
dos instrumentos de avaliação, a saber: título, instruções gerais, instruções
específicas, itens e informações complementares. Após a definição dos dois
primeiros, procedeu-se a construção dos 188 itens, que constam de declarações
afirmativas a serem apreciadas segundo três padrões de resposta: Sim, Não e Não
se Aplica. O número de itens, aparentemente excessivo, se fez necessário de modo
que abrangência do instrumento fosse capaz de cobrir todas as condições previstas
pela metodologia.
Considerando que a construção de uma lista de verificação segundo
Stufflebeam (2000 apud BARDIN, 2004), é uma atividade bastante criativa e
exploratória e que requer julgamento do valor de seus itens, definiram-se os seguintes
critérios para orientar a apreciação da própria autora quanto à qualidade do
instrumento elaborado:
 clareza: atributo que diz respeito à compreensibilidade do item pelos
respondentes;
 abrangência: atributo que se refere à envergadura do item, permitindo-lhe
acolher as ideias relacionadas a ele;
 concretude: atributo que remete ao fato de o item referir-se à realidade
concreta e a seus aspectos;
 aplicabilidade: atributo que se relaciona à possibilidade de o conteúdo
referido pelo item ser aplicável a situações concretas.
A Lista de Verificação construída no estudo não contempla instruções
específicas ou informações complementares; a sua primeira versão acha-se no
Apêndice A.
1

Informação concedida pela Profª Luci Hildenbrand, em 15 de dezembro de 2016, durante a atividade
de orientação acadêmica.
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3.3.4 Validações da Lista de Verificação
A lista de verificação construída foi submetida a dois processos de validação:
validação técnica e validação de conteúdo. A primeira, que “se relaciona ao fato de o
instrumento e suas questões apresentarem qualidade técnica de construção [...]”
(ELLIOT; HILDENBRAND; BERENGER, 2012, p. 62) foi efetivada por três
especialistas da área da Avaliação, professores no Curso de Mestrado Profissional
em Avaliação, da Faculdade Cesgranrio. Para tal, utilizou-se de formulário específico
(Apêndice B) que privilegiou a observação dos seguintes critérios:
 inteligibilidade: atributo redacional relativo ao que é compreensível e claro;
 unicidade: atributo técnico referente ao fato de o item abordar um único
aspecto;
 sobreposição: atributo técnico que informa não haver sobreposição de
aspectos ou redundâncias em um mesmo item;
 relevância: atributo técnico que expressa a importância do item frente à
categoria;
 mérito: atributo técnico relacionado às qualidades intrínsecas do próprio item
frente à categoria;
 correspondência: atributo técnico que sinaliza a relação mútua entre o item
e a categoria;
 gramática: atributo linguístico que informa atendimento à norma culta da
língua materna;
 padrão: redação padronizada na apresentação dos itens.
A segunda validação, a de conteúdo, “verifica se a medida abrange uma gama
de significados relacionados ao conceito [...] focalizado.” (ELLIOT; HILDENBRAND;
BERENGER, 2012, p. 62). Para estabelecê-la, contou-se com a participação de cinco
especialistas em Sustentabilidade, conhecedores da metodologia do The Natural
Step. Na sequência, apresenta-se breve perfil profissional desses especialistas,
representados pela inicial E, seguida de números:
 E1: pesquisadora das regras e políticas da Conferência Internacional sobre
Mudanças Climáticas/Conferência das Partes.
 E2: instrutora certificada pela Global Reporting Initiative e autora do livro
Responsabilidade Social - conceitos e práticas;
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 E3: instrutora certificada pela Global Reporting Initiative e membro da
Comissão de Estudo da ABNT (área da Responsabilidade Social, Compras
Sustentáveis e Anti-suborno);
 E4: ex-diretor do The Natural Step Brasil, membro do Intergovernmental
Panel on Climate Change, e consultor no Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento;
 E5: diretora executiva da World Business Academy, co-fundadora e
presidente executiva do Instituto Antakarana-Willis Harman e membro do conselho do
The Natural Step Internacional.
O formulário específico (APÊNDICE C) utilizado para tal fim considerou os
critérios de adequação, relevância e suficiência de cada item ou declaração, ante a
finalidade do instrumento.
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4 RESULTADOS
Este Capítulo exibe os resultados das validações técnica e de conteúdo da Lista
de Verificação de Projetos Sociais, a partir do quadro de referência adotado no estudo.
Após a breve apresentação das considerações finais, listam-se recomendações
construídas, especialmente, a partir dos comentários feitos pelos especialistas em
conteúdo, uma vez que aqueles estabelecidos pelos especialistas da área técnica já
foram incorporados à Lista de Verificação de Projetos Sociais.

4.1 VALIDAÇÃO TÉCNICA
Os três especialistas da área de Avaliação consultados entenderam que as
categorias e itens, integrantes da Lista de Verificação, são a ela pertinentes. Contudo,
ressaltaram a necessidade de serem realizados ajustes nos itens que não atenderam
aos critérios de inteligibilidade, padrão e sobreposição. Em relação ao primeiro deles,
as críticas e sugestões apresentadas incluíram principalmente remanejamento de
orações, alterações no uso do vocabulário e correções gramaticais, tendo em vista
imprimir maior clareza aos itens. Em relação ao segundo, as contribuições sinalizaram
para a padronização das construções frasais: se dotadas de enunciado comum, que
esse as antecedesse uma única vez, evitando repetições desnecessárias; que se
buscasse iniciar frases empregando a mesma classe gramatical ou tempo e modo
verbais, de maneira a facilitar o entendimento do item por parte do leitor. Quanto ao
último critério, apontaram sobreposição ou redundância de ideias em apenas dois
itens. Todas as sugestões de melhoria dos itens foram prontamente acatadas pelo
estudo. As alterações da redação original dos itens e a redação final do conjunto deles
constam da versão final da Lista de Verificação, apresentada após os resultados da
validação conteúdo.

4.2 VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO
Ao validar o conteúdo da Lista de Verificação de Projetos Sociais, oriundos das
Organizações não Governamentais, a partir da referência de desenvolvimento
sustentável do The Natural Step, os cinco especialistas consultados, atuantes na área
de sustentabilidade, teceram as considerações que se apresentam:
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Especialista E1: Julgou os indicadores bem elaborados e sugeriu que os itens
empregassem opções de resposta em um continuum do tipo Likert, ao invés de
opções dicotômicas do tipo sim/não. Com isso, destacou quão mais profícuo seria
conhecer e realizar análises a partir das possíveis gradações nos julgamentos
realizados. O estudo não acatou essa contribuição porque a dualidade busca obter
maior precisão na resposta do especialista, que pode ser complementada, caso a
caso, por suas considerações em espaço específico. Ao referir-se à Dimensão B,
categoria Mapeamento da atitude de liderança, recomendou a inclusão do seguinte
item: “os líderes de projeto sabem identificar diferentes perfis de comportamento
humano”. Na Dimensão D, categoria Aprendizagem, sugeriu a introdução de termo
derivado do verbo publicitar no seguinte item: “Em relação à aprendizagem, os
projetos compartilham e publicitam os resultados de sucesso de suas ações.”
Explicou que o compartilhamento dessas informações dentro do grupo de indivíduos
envolvidos no projeto é muito importante, porém deve-se fazer em local de fácil acesso
para que todos possam conhecer as experiências e usufruir delas.
Especialista E2: Considerou a Lista de Verificação completa e em
conformidade com a lógica do The Natural Step. Na Dimensão B, categoria
Mapeamento de descartes, reciclagem e reutilização, solicitou a inclusão do item: “os
envolvidos no projeto utilizam o verso do papel, bem como usam a opção rascunho
ou evitam a impressão”. Ressaltou a importância de o instrumento privilegiar itens
focados na redução de uso de materiais descartáveis. Também sugeriu que se
acrescentassem itens relacionados às causas humanas: saúde e segurança do
trabalhador, hiperconsumo e direitos humanos.
Especialista E3: Destacou a importância de o entrevistado, antes de ser
abordado, ser conscientizado a respeito dos princípios e passos do The Natural Step,
em razão da complexidade e extensão do instrumento construído no estudo.
Considerou possível dificuldade na implementação da Lista de Verificação, uma vez
que Organizações não Governamentais nacionais têm prática que, em geral, distam
dos preceitos observados e orientados pelo The Natural Step. Sugeriu que se faça a
troca do vocábulo stakeholders por sua tradução em português - partes interessadas
-, considerando que alguns entrevistados possam desconhecê-lo.
Especialista E4: Como profundo conhecedor da metodologia referenciada,
relatou que checklists são muito bem vindos em processos de análise e avaliação.
Recomendou que ao considerar a metodologia do The Natural Step, como modelo,
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cuidasse para que a abordagem Backcasting, em relação as quatro condições
sistêmicas, fosse contemplada na abertura do projeto. Destarte, a autora já havia
considerado a visão do sistema atual na abertura do projeto na Dimensão A, Categoria
Conscientização das Partes interessadas (Stakeholders), porém mudou a palavra
sustentabilidade nos itens 2 e 3, por insustentabilidade, para adequar os itens à visão
sistêmica real que é insustentável. Sugeriu, ainda, que, dentre os itens de abertura, a
Lista de Verificação trouxesse as indagações e respostas onde o projeto deseja
chegar, de modo a suscitar temas específicos a serem tratados: “[...] nasce de dentro
das pessoas, não vem de fora.” Quanto a visão de onde se deseja chegar, ou seja,
visão de desenvolvimento sustentável e visão de sucesso, estava contemplado nas
categorias e itens subsequentes. Outro aspecto abordado por este especialista, disse
respeito à quarta condição essencial do The Natural Step que, na sua percepção, não
foi devidamente explorada, pois “[...] trata-se de um conjunto necessário e suficiente
de necessidades humanas”.
Especialista E5: Lembrou o quão complexa e plena é a metodologia do The
Natural Step e elogiou o fato de o estudo ter se servido dela. Ressaltou a importância
de se apresentar a metodologia aos entrevistados, antes de se dar início à aplicação
do instrumento de avaliação, quando contribui para a conscientização a respeito do
sistema insustentável em que vivemos, vez que a metodologia aponta para o
desenvolvimento sustentável, trabalhando por princípios. Sugeriu a imediata retirada
de cenários que fazem parte de uma abordagem exploratória dos dados atuais e uma
maior absorção e aproveitamento da abordagem Backcasting, no que tange a
extrapolação dos limites dos dados atuais. Ante os comentários, substituiu-se a
palavra “cenários” por “visões prospetivas” no item 7 da Dimensão C, Categoria Visão
Inovadora, por ser fiel ao conceito definido na metodologia e adicionou, no final do
item, a ação de perpassar pelo crivo dos quatro princípios ou condições sistêmicas do
The Natural Step, com o propósito de atender à solicitação do especialista E4 em seu
comentário sobre a abordagem Backcasting em relação às quatro condições
sistêmicas, além de remanejar este item para a Dimensão B, Categoria Mapeamento
do Escopo do Projeto, como item de número 17.
Considera de extrema importância o caráter humano que a metodologia
depreende em sua quarta condição sistêmica, voltada ao atendimento das
necessidades humanas na nossa sociedade e em todo o mundo. Salientou as nove
necessidades humanas fundamentais: subsistência, proteção, afeição, compreensão,
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participação, lazer, identidade, criação e liberdade. Também, indagou sobre a
existência do apontamento das oportunidades x prioridades que devem ocorrer no
passo B, onde se dá o Mapeamento da realidade atual. Dessa forma, foram inseridas
as palavras oportunidade x prioridades no lugar das que haviam ( análises e faltas
encontradas), no atual item 17 agora na Dimensão B como supracitado. Para
contextualizar remanejou-se o item 6 da Dimensão C, Categoria Visão Inovadora para
a mesma Dimensão B, Categoria Mapeamento do Escopo do Projeto como item de
número 16 respeitando a sequência e pertinência do item.
Por fim, foram excluídos, os itens de números 3 e 5 da Categoria Visão
inovadora, pertencentes a Dimensão C, por expressarem a partir do emprego do
termo retrospectivo, ideia contrária à ideia de sucesso considerada essencial no
planejamento estratégico da metodologia. Explica que Backcasting utilizado na
metodologia não se identifica com o que é a realidade hoje e sim, busca a melhor
direção rumo aos princípios essenciais, trabalha conexões do presente com o futuro.
Após as validações técnica e de conteúdo, os itens da Lista de Verificação, que
não receberam críticas ou sugestões de alterações, foram considerados adequados.
Em relação ao instrumento, os especialistas expressaram a sua utilidade, importância
e qualidade técnica, principalmente pelo fato de embasar-se em fontes conhecidas e
reconhecidas no campo do desenvolvimento de projetos: gerenciamento de projetos,
planejamento estratégico e da metodologia para desenvolvimento estratégico
sustentável The Natural Step.

4.3 VERSÃO FINAL DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
A versão final da Lista de Verificação de projetos sociais, dirigido às
organizações do terceiro setor exposta a seguir, possui uma breve apresentação no
que tange ao seu significado e uso.

Apresentação:
Esta Lista de Verificação se destina à avaliação de projetos sociais,
desenvolvidos por organizações do terceiro setor, na perspectiva da Metodologia do
The Natural Step, que defende que os impactos econômicos e ecológicos advêm da
cultura da insustentabilidade instalada no planeta. Neste sentido, a partir do conjunto
de itens gerados com base nas quatro dimensões privilegiadas pela Metodologia,
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espera-se favorecer aos gestores o desenvolvimento de projetos sociais orientados à
sustentabilidade em suas organizações.

Instruções:
1) Leia atentamente cada item da Lista de Verificação.
2) Verifique a que aspecto o item se refere (equipe, liderança, projeto etc.).
3) Assinale com X a sua opção de resposta, escolhendo um entre os três
possíveis padrões de resposta: SIM; NÃO; NA (leia-se Não se Aplica).

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS

Título do Projeto: ______________

Organização responsável: ____________

Local e data da Avaliação: ___________ Avaliador responsável: _______________

TNS Dimensão – A – Conscientização

Conscientização das Partes Interessadas

Categorias

Item
A equipe:
1. elaborou um documento com todas as características
do Projeto.
2. apresentou itens fundamentais relacionados à
insustentabilidade.
3. debateu o propósito do projeto e os problemas
relacionados à insustentabilidade.
4. inseriu no projeto uma visão de futuro, isto é, um plano
tentando assegurar êxito da proposta de
desenvolvimento sustentável.
5. mostra-se motivada para tocar o projeto.
6. entende o contexto do projeto no que tange à
sustentabilidade
7. é estimulada a conceber projetos que contribuam para
um futuro sustentável.
8. estabeleceu, no projeto, atividades que ajudem a
construir junto à sociedade política (partidos,
candidatos e governantes) a ideia de consumo
consciente.
9. é encorajada a imaginar projetos com uma vértice
ambiental, social e economicamente sustentável,
saudável e próspera.
10. é encorajada a gerar metas ambiciosas.
11. é estimulada a listar atividades e estratégias que
favoreçam a vida em equilíbrio com a natureza e a
comunidade global.

Padrões de
Resposta
Sim Não NA

Conscientização das
Condições Essenciais do TNS
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A equipe está conscientizada quanto à importância
de:
1. reduzir sistematicamente a dependência de
combustíveis fósseis (por ex. petróleo).
2. substituir os minerais escassos na natureza por outros
mais abundantes.
3. substituir compostos persistentes e antinaturais por
outros biodegradáveis.
4. fazer uso mais produtivo e eficiente dos recursos
naturais.
5. fazer uso responsável dos recursos naturais,
considerando as necessidades e direitos das
gerações futuras.
TNS Dimensão – A – Conscientização

Definição de
Estratégia Consciente

Categorias

Item
No Projeto:
1. as iniciativas de sustentabilidade fazem parte do plano
de negócios.
2. os objetivos traçados para se alcançar a
sustentabilidade estão ligados a um plano de ações
factíveis.
3. os envolvidos, independentemente de sua origem
institucional ou área de atuação, estão cientes dos
propósitos e abrangência do projeto.
4. ao ocorrer mudança de fase, recupera-se o conceito
de desenvolvimento sustentável.
5. há recursos ou ações de retroalimentação destinados
ao desenvolvimento sustentável do projeto.
TNS Dimensão – B – Análise da Realidade

Mapeamento do nível de Conscientização
na Ong

Categorias

Item
Na Organização, há políticas, programas ou
iniciativas que:
1. busquem aumentar a conscientização de seus
integrantes quanto às questões relativas à
sustentabilidade.
2. busquem
aumentar
a
conscientização
dos
interessados no projeto quanto às questões relativas
à sustentabilidade.
3. apoiem os integrantes dos projetos a transitar do
modelo atual de vida para outro, mais sustentável
4. fomentem a transferência de conhecimentos relativos
à sustentabilidade para suas próprios casas.
5. assumam plena responsabilidade pelo projeto, quer
dizer, desde a concepção até à finalização em
observância à sua perspectiva sustentável.
6. ajudem a identificar e tratar poluentes, materiais
tóxicos ou ofensores ao meio ambiente, que tenham
sido gerados por projetos da própria Organização.

Padrões de
Resposta
Sim Não NA

Padrões de
Resposta
Sim Não NA

Mapeamento do
Escopo do
Projeto
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7. ajudem a identificar e eliminar práticas que possam
minar a capacidade das pessoas de satisfazer as
próprias necessidades.
8. ajudem a identificar, na própria organização
(instalações, materiais, processos, transportes,
energia e gestão de resíduos), riscos à promoção da
sustentabilidade.
9. avaliem o clima organizacional dentro de cada projeto.
O escopo do projeto contribui para (a, o):
1. equidade socioeconômica, por meio da distribuição de
renda.
2. equidade socioeconômica, por meio da distribuição de
bens.
3. eficiência econômica com retorno social.
TNS Dimensão – B – Análise da Realidade

Mapeamento do Escopo do Projeto

Categorias

Item
4. intensificação do uso potencial dos recursos naturais
dos diversos ecossistemas, sem acarretar danos
ambientais.
5. uma relação rural x urbana, oportunizando distribuição
territorial justa.
6. uma relação rural x urbana, oportunizando atividades
economicamente viáveis.
7. preservação da cultura da comunidade, considerando
o ecossistema.
O escopo do projeto contempla (a):
8. avaliação do contexto sociocultural do projeto, tendo
em vista introduzir positivamente as mudanças
sustentáveis necessárias.
9. identificação do fluxo de entrada dos materiais sólidos,
líquidos ou gasosos.
10. identificação do fluxo de saída dos materiais sólidos,
líquidos ou gasosos.
11. identificação de possíveis fluxos e impactos que o
projeto pode gerar sobre o meio ambiente.
12. mapeamento das atividades de risco ao meio
ambiente, isto é, que podem ferir os quatro princípios
da sustentabilidade.
13. mapeamentos das atividades relativas aos produtos,
serviços, energia, capital e recursos humanos do
“nascimento a morte”.
14. identificação dos bens a serem construídos, a partir da
realização do projeto em perspectiva sustentável.
15. identificação das formas pelas quais os interessados
poderão contribuir ou dificultar a adoção de
mecanismos/práticas de sustentabilidade.
16. estabelecimento de objetivos estratégicos, a partir da
análise das faltas e oportunidades identificadas.

Padrões de
Resposta
Sim Não NA

Mapeamento das
Aquisições
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17. criação de visões prospetivas capazes de mostrar o
ponto em que se está e aquele que se quer chegar, a
partir das oportunidades x prioridades identificadas
nesta dimensão, passando pelo crivo dos quatro
princípios essenciais do The Natural Step.
Os responsáveis pela compra de suprimentos:
1. interrogam-se se a atividade de consumo afeta
negativamente o meio ambiente e/ou a sociedade.
2. avaliam as reais necessidades de consumo do projeto.
3. avaliam as quantidades das aquisições, objetivando a
redução do consumo.
4. avaliam a relação custo x benefício, considerando os
ganhos ao meio ambiente.
5. consideram a necessidade de reutilização das
embalagens.
TNS Dimensão – B – Análise da Realidade

Mapeamento da Atitude de Liderança

Mapeamento dos
Descartes, Reciclagem
e Reutilização

Mapeamento
das Aquisições

Categorias

Item
6. priorizam os fornecedores comprometidos com os
valores de responsabilidade social.
7. priorizam fornecedores comprometidos com a Lei de
Combate à Corrupção.
Com relação aos envolvidos no projeto:
1. levam as próprias canecas para o ambiente de
trabalho.
2. evitam o uso de sacos plásticas.
3. recusam folhetos de propaganda.
4. procuram usar o verso das folhas impressas.
5. doam embalagens para reciclagem.
6. praticam a reciclagem de lixo.
7. revolvem os conceitos de reciclagem de lixo.
8. divulgam os conceitos de reciclagem de lixo.
Os líderes de projeto:
1. conhecem e respeitam o comportamento humano.
2. sabem identificar diferentes perfis de comportamento
humano.
3. assumem-se como exemplos a serem seguidos no
que tange à sustentabilidade.
4. preocupam-se e zelam pelo bem-estar dos
envolvidos.
5. procuram manter canal de comunicação constante
com os envolvidos.
6. procuram assegurar a supervisão das tarefas.
7. avaliam suas equipes.
8. acreditam no desenvolvimento sustentável.
9. são transparentes em suas condutas.
10. abrem espaço para sugestões.
11. compartilham suas ideias com os envolvidos.
12. acreditam que todos carregam em si valores e
virtudes.
13. procuram ressaltar os valores e virtudes dos
envolvidos.

Padrões de
Resposta
Sim Não NA

Mapeamento do Aprendizado
Orientado pelo Líder
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O material didático dos líderes de projetos
esclarecem os envolvidos acerca da(os,as):
1. conceitos de sustentabilidade necessários ao projeto.
2. estratégias utilizadas no projeto.
3. medições e desempenho do projeto.
4. importância de suas participações.
5. expectativa da equipe em relação ao seu
desempenho.
Os líderes de projetos buscam:
6. desenvolver senso de responsabilidade entre os
envolvidos.
7. assegurar aos envolvidos clara compreensão das
tarefas.
8. capacitar as equipes, assegurando-lhes treinamento.
9. ressaltar a cada fase do projeto os objetivos a serem
alcançados.
TNS Dimensão – B – Análise da Realidade

Mapeamento da Responsabilidade
Social

Mapeamento da
Avaliação do Líder

Categorias

Item
Os líderes de projetos:
1. adotam a mesma orientação de trabalho.
2. conhecem bem os papéis que lhes cabem.
3. têm conceito claro e comum sobre liderança.
4. conhecem bem as atividades a desempenhar.
5. fazem uso de ferramentas de planejamento de
projeto.
6. fazem uso de ferramentas que auxiliam a solução de
problemas.
7. fazem uso de ferramentas que auxiliam a solução de
problemas e na tomada de decisões.
8. são avaliados quanto ao seu comprometimento ou
cumprimento de seus deveres.
9. conhecem bem o escopo do projeto pelo qual são
responsáveis.
10. conhecem bem as áreas internas envolvidas.
11. conhecem bem as áreas externas envolvidas.
De alguma forma, o projeto contribui para a (o, as,
os):
1. internalização dos valores sociais sustentáveis.
2. ampliação da transparência e da ética da
Organização.
3. desenvolvimento de práticas de gestão socialmente
responsáveis frente aos indivíduos envolvidos e a
outros projetos.
4. promoção da ética e da transparência da
Organização, considerando suas relações com o
poder público e sociedade.
5. despertar nos envolvidos, de maneira indireta, novos
paradigmas de gestão de projetos socialmente
responsáveis

Padrões de
Resposta
Sim Não NA
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TNS Dimensão – B – Análise da Realidade

Mapeamento do Desenvolvimento Sustentável Segundo as 17 Metas do Milênio

Categorias

Item
O projeto contribui, de alguma forma, para:
1. extinguir a pobreza.
2. assegurar a segurança alimentar e/ou melhorar a
nutrição.
3. promover a agricultura sustentável.
4. promover uma vida mais saudável para todos e em
todas as idades.
5. promover educação inclusiva de qualidade.
6. assegurar a igualdade de gênero para todos.
7. o empoderamento das meninas e mulheres.
8. assegurar a gestão sustentável e disponibilidade de
água para todos.
9. assegurar o saneamento para todos.
10. assegurar a gestão sustentável e a disponibilidade de
energia com preço acessível para todos.
11. o crescimento econômico sustentado com emprego
pleno e trabalho decente para todos.
12. aumentar significativamente a participação da indústria
no setor de emprego.
13. construir infraestrutura flexível e sustentável.
14. incentivar a pesquisa, a inovação, as novas
tecnologias e padrões de produção mais sustentáveis
nos setores produtivos.
15. melhorar o acesso à internet.
16. reduzir a desigualdade.
17. tornar os assentamentos humanos mais sustentáveis.
18. o aprimoramento de padrões de consumo mais
sustentáveis.
19. combater a mudança climática e seus impactos.
20. proteger, recuperar ou promover o uso sustentável dos
ecossistemas.
21. promover sociedades justas e pacíficas.
22. promover parcerias para o desenvolvimento
sustentável.

Padrões de
Resposta
Sim Não NA
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TNS Dimensão – C – Visão de Futuro Sustentável

Aprovação, Acompanhamento e Finalização

Visão de Sucesso Sustentável

Categorias

Item
Existe registro ou documento que explicite :
1. a visão corporativa de sucesso da Organização.
2. as qualidades e potenciais do projeto.
3. os objetivos estratégicos de sucesso sustentável
capazes de ajudar a Organização a definir seu
direcionamento a longo prazo.
4. o que caracteriza um projeto de sucesso sustentável.
5. como se daria um projeto de sucesso sustentável.
6. os critérios de sucesso sustentável a serem
considerados por um projeto.
7. a forma pela qual o projeto deve ser visto, após a sua
finalização.
Existe registro dos procedimentos referentes à (às,
ao):
1. aprovar os critérios de sucesso sustentável, por parte
do patrocinador ou conselho diretor do projeto.
2. relembrar e revolver os critérios de sucesso
sustentável, junto aos membros do projeto, durante as
reuniões realizadas.
3. atividade de acompanhar os projetos através dos
critérios de sucesso sustentável.
4. objetivos estratégicos de sucesso sustentável capazes
de ajudar a Organização a definir seu direcionamento a
longo prazo.
5. acompanhar e medir o sucesso sustentável do projeto,
considerando os indicadores adotados.
6. reportar o status do projeto, isto é, sua performance
frente aos critérios e indicadores de sucesso
sustentável adotados.
7. medir a performance final do projeto, considerando os
critérios e indicadores de sucesso sustentável
adotados.
8. criar painel que informe o progresso do projeto em
relação a cada critério, observando o seguinte status de
cor:
 verde = indica que o projeto está no caminho certo para
o sucesso;
 amarelo = indica que o projeto pode estar em risco,
carecendo que ações corretivas sejam identificadas;
 vermelho = indica que o projeto não está no caminho
certo para o sucesso.

Padrões de
Resposta
Sim Não NA
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TNS Dimensão – C – Visão de Futuro Sustentável

Pensamento Sistêmico

Visão Inovadora

Criatividade na Solução de Problemas

Categorias

Item
A liderança do projeto:
1. estimula os envolvidos a elaborar perguntas sobre o
projeto.
2. incentiva o impulso criativo, a geração de ideias e/ou
de sugestões inovadoras por parte dos envolvidos .
3. provoca reflexões sobre sustentabilidade e
responsabilidade corporativa e social.
4. chama atenção para a distância existente entre a
realidade atual e a realidade futura de sucesso
sustentável do projeto.
5. mobiliza os envolvidos a definir o futuro desejado
para o projeto.
6. estimula a geração de pensamentos laterais,
análises e solução de problemas, considerando os
diferentes pontos de vista ou perspectivas dos
envolvidos.
7. incentiva os envolvidos a debater e listar soluções
potenciais para as oportunidades destacadas na
análise de base do Passo B, sem fazer qualquer
restrição (Questões x Ações de Sucesso).
8. utiliza ferramenta para gerar novas ideias, conceitos
ou solução de problemas.
A liderança do projeto estimula (a, o, as, os):
1. quebra de previsões, dando aos envolvidos a liberdade
de criação de um novo futuro a construir.
2. interligação de ações de pequeno porte, mas que
unificadas ao longo do tempo tendem a provocar
grandes mudanças.
3. abordagem dos problemas a partir de suas causas.
Os envolvidos na equipe do projeto são estimulados
a:
1. identificar e definir os problemas, além de propor
soluções para eles.
2. compreender as dificuldades do projeto e propor
possíveis soluções.
3. compreender as dificuldades e buscar apenas ações
de melhoria.
4. identificar as partes interessadas e seus papéis, na
questão apresentada, os traços da cultura local e as
formas pelas quais se dá o uso do poder.
5. desenvolver modelos de situações-problema e propor
soluções diferenciadas para cada um deles.
6. comparar os modelos de solução, sempre focando
nas diversas percepções da situação real.
7. registrar possíveis alterações de comportamento ou
respostas.
8. registrar tendências a partir das mudanças
comportamentais ou de respostas fornecidas.
9. registrar as causas das alterações de comportamento,
bem como as ações corretivas condizentes.

Padrões de
Resposta
Sim Não NA
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TNS Dimensão – D – Ações Práticas

Investimento

Plano

Categorias

Item
No projeto, existe a prática de:
1. investigar e listar quais ações priorizadas no Passo C,
se movem mais rápido à sustentabilidade.
2. investigar e listar quais ações priorizadas no Passo C,
servem de trampolim para investimentos futuros.
3. ratificar se os objetivos e metas do projeto estão claros
para os envolvidos.
4. verificar se os envolvidos têm clareza sobre os
procedimentos, recursos, cronograma e pessoas
responsáveis.
5. validar se todos os envolvidos possuem formação
adequada para desempenhar seus papéis no projeto.
6. validar se todas as técnicas e ferramentas estão
contempladas no projeto de acordo com as exigências
para a sua execução.
7. verificar a maneira pela qual as partes interessadas
podem contribuir com o projeto.
8. dispor de painel para o registro das ações
estratégicas.
9. dispor de painel para o registro das ações a
implementar.
10. dispor de painel para a listagem das ações potenciais.
11. uso do brainstorm como técnica de busca de
oportunidades para a realização de ações.
Em relação à avaliação , o projeto:
1. busca manter uma perspectiva a longo prazo no
sentido de não perder de vista aonde se quer chegar.
2. é planejado, em curto prazo, de modo a proporcionar
os benefícios de curto prazo de alavancagem.
3. possui a prática de verificar se o Plano contempla
ações ou medidas que maximizem os retornos
econômicos, sociais e ecológicos.
4. possui a prática de priorizar as ações ou medidas que
maximizam os retornos econômicos, sociais e
ecológicos.
5. possui a prática de priorizar as ações ou medidas
fáceis de implementar, mas que também ofereçam um
rápido retorno sobre o investimento.
6. possui a prática de verificar se as ações sugeridas ou
investimentos são examinadas conforme seu
potencial para mover o projeto em direção à
sustentabilidade.

Padrões de
Resposta
Sim Não NA
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TNS Dimensão – D – Ações Práticas

Aprendizagem

Avaliação

Categorias

Item
Em relação à avaliação, o projeto:
1. avalia continuamente as decisões e ações de modo a
checar se elas se movimentam no sentido do resultado
desejado.
2. submete o plano de ações a revisões periódicas,
considerando as medições realizadas.
3. possui metas definidas e indicadores de desempenho
capazes de rastrear e monitorar o seu progresso em
direção à sustentabilidade.
4. verifica se as ações em andamento podem ser
expandidas, melhoradas ou integradas a outras ações.
5. acompanha o desempenho dos principais indicadores
e investiga as ações que ajudaram a fazê-los progredir.
6. fornece requisitos para verificar em que patamar a
meta foi atingida.
7. verifica se a implementação do Plano de Ações é
constantemente avaliada.
Em relação à aprendizagem, os projetos:
1. tem a preocupação de documentar e guardar os
métodos de aprendizagem conquistados no decorrer
do projeto.
2. compartilham e publicitam o sucesso de suas ações.
3. promovem treinamentos específicos aos envolvidos,
visando o desenvolvimento das habilidades
necessárias
à
atuação
em
soluções
de
sustentabilidade.
4. oferecem aos envolvidos prêmios de sustentabilidade,
competições e incentivos.
5. possuem a prática de registro de ideias e sugestões
favoráveis à sustentabilidade.
6. oportunizam o engajamento dos setores envolvidos
direta e indiretamente, de maneira a partilhar ações e
atitudes sustentáveis.

Padrões de
Resposta
Sim Não NA
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4.4 RECOMENDAÇÕES
Embora duas validações tenham contribuído para a qualidade da Lista de
Verificação de Projetos Sociais, resta estabelecer uma terceira de igual importância:
a validação empírica, que informará acerca da adequação do instrumento junto aos
respondentes que integram o público-alvo. Recomenda-se, portanto, a execução de
uma nova etapa que propiciará o acesso a uma versão mais refinada da Lista de
Verificação de Projetos Sociais, após incorporar as críticas e sugestões dos
respondentes, responsáveis ou gestores de organizações do terceiro setor que
tenham interesse em projetos sociais orientados ao desenvolvimento sustentável
respaldados pela metodologia do The Natural Step.
Tendo em vista a complexidade do instrumento, recomenda-se que o número
desses respondentes, envolvidos no pré-teste, seja pelo menos 30 e distribuídos em
pontos diversos do território nacional de modo a garantir representatividade.
Em virtude da extensão da Lista de Verificação de Projetos Sociais, orienta-se
que, após sua validação empírica, sua aplicação seja feita em etapas sucessivas,
considerando a ordem das dimensões que a integram, e que : (a) em seus
aperfeiçoamentos futuros seja aprofundado e expandido o número de itens da Lista
de Verificação de Projetos Sociais que se ocupam do quarto princípio ou quarta
condição essencial do The Natural Step (TNS); (b) antes

da sua aplicação, os

gestores de projetos nas organizações do terceiro setor sejam conscientizados quanto
à importância do uso desse instrumento, para destacar impactos ambientais nem
sempre facilmente identificados e igualmente sejam apresentados à Metodologia de
base que incorpora as quatro condições sistêmicas, desenvolvimento sustentável e
os impactos gerados a partir da insustentabilidade.
Pretende-se, assim, que o uso da Lista de Verificação, por gestores de projetos
sociais, dê início a uma nova forma de avaliar os projetos sociais, tornando-os mais
conscientes às questões sustentáveis e pautada em critérios específicos para
minimizar desperdícios e agressões contínuas e progressivas ao meio-ambiente.
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APÊNDICE A – Primeira Versão da Lista de Verificação

TNS Dimensão – A – Conscientização

Conscientização das Condições
Essenciais do TNS

Conscientização Stakeholders

Categorias

Item
Com relação à equipe:
1. elaborou documento especificando as características
do Projeto.
2. apresentou itens fundamentais relacionados à
sustentabilidade.
3. debateu o propósito do projeto e os problemas
relativos à sustentabilidade.
4. inseriu no projeto uma visão de futuro, isto é, tentando
assegurar êxito da proposta de desenvolvimento
sustentável.
5. mostra-se motivada para desenvolver o projeto.
6. entende o contexto do projeto no que tange à
sustentabilidade.
7. é estimulada a conceber projetos que contribuam para
um futuro sustentável.
8. estabeleceu, no projeto, atividades que ajudem a
construir junto à sociedade política (partidos,
candidatos e governantes) a ideia de consumo
consciente.
9. é encorajada a imaginar projetos com vértice
ambiental, social e economicamente sustentável,
saudável e próspera.
10. é encorajada a gerar metas ambiciosas.
11. é estimulada a listar atividades e estratégias que
favoreçam a vida em equilíbrio com a natureza e a
comunidade global.
Com relação a todos os integrantes da equipe:
1. estão conscientizados da importância de se reduzir
sistematicamente a dependência de combustíveis
fósseis (por ex. Petróleo).
2. estão conscientizados da importância de substituir
certos minerais que são escassos na natureza por
outros mais abundantes.
3. estão conscientizados da importância de substituir
certos compostos persistentes e anti-naturais por
biodegradáveis.
4. estão conscientizados da importância de se fazer uso
mais produtivo e eficiente dos recursos.
5. estão conscientizados da importância de se fazer uso
mais produtivo e eficiente da terra.
6. estão conscientizados da importância de se usar
todos os recursos com responsabilidade, respeitando
as necessidades das gerações futuras.

Padrões de
Resposta
Sim Não NA
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TNS Dimensão – A – Conscientização

Definição de
Estratégia Consciente

Categorias
1.
2.
3.
4.
5.

Item
O Projeto considera as iniciativas de sustentabilidade
como parte do plano de negócios.
Nos objetivos para alcançar a sustentabilidade está
atrelado um plano de ações factíveis.
Os envolvidos no projeto, nos diferentes órgãos, estão
conscientes dos seus propósitos e abrangência.
Nas mudanças de fase do projeto é relembrado o
conceito de desenvolvimento sustentável.
Há recursos ou ações de retroalimentação destinados
para o desenvolvimento sustentável do projeto.

TNS Dimensão – B – Análise da Realidade

Mapeamento do nível de Conscientização na ONG

Categorias

Item
Existem programas, políticas ou iniciativas na Ong
que:
1. busquem aumentar a conscientização dos seus
integrantes sobre as questões relacionadas com a
sustentabilidade.
2. busquem aumentar a conscientização das partes
interessadas constantes nos seus projetos sobre as
questões relacionadas com a sustentabilidade.
3. suportem os integrantes dos projetos à transição para
uma vida mais sustentável.
4. fomentem a condução do conhecimento sustentável
para seus lares.
5. assumam a responsabilidade por seus projetos desde
a concepção e desenvolvimento até a sua finalização
sob o ponto de vista sustentável.
6. ajudem a identificar e tratar poluentes ou materiais
tóxicos ou ofensores do meios ambiente gerados em
seus projetos.
7. ajudem a identificar e eliminar práticas que podem
minar a capacidade das pessoas de satisfazer as suas
próprias necessidades.
8. ajudem a identificar dentro das suas operações
(instalações, organização, materiais, processos,
transportes, energia e gestão de resíduos), desvios à
promoção da sustentabilidade.
9. avaliem o clima organizacional dentro de cada projeto.

Padrões de
Resposta
Sim Não NA

Padrões de
Resposta
Sim Não NA
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TNS Dimensão – B – Análise da Realidade

Mapeamento das Aquisições

Mapeamento do Escopo do Projeto

Categorias

Item
O escopo do projeto contribui para:
1. a equidade socioeconômica através da distribuição de
renda.
2. a equidade socioeconômica através da distribuição de
bens.
3. uma eficiência econômica de retorno social.
4. intensificar o uso potencial de recursos dos diversos
ecossistemas sem danos ambientais.
5. uma relação RURAL X URBANA com distribuição
territorial justa.
6. uma relação RURAL X URBANA com atividades
economicamente viáveis.
7. a preservação da cultura da comunidade considerando
o ecossistema.
O escopo do projeto contempla:
8. a avaliação do contexto cultural e social que permeiam
o projeto a fim de compreender como introduzir
positivamente as mudanças.
9. a identificação do fluxo de entrada de materiais (sólidos,
líquidos ou gasosos).
10. a identificação do fluxo de saída de materiais (sólidos,
líquidos ou gasosos).
11. a identificação dos fluxos e impactos que o projeto possa
gerar em relação ao meio ambiente.
12. mapeamentos das atividades que oferecem algum risco
ao meio ambiente, ou seja que ferem os princípios da
sustentabilidade?
13. mapeamentos das
atividades que envolvem os
produtos, serviços, energia, capital e recursos-humanos
do “nascimento a morte”.
14. a identificação dos bens que serão construídos a partir
da iniciativa de realização do projeto sob uma
perspectiva sustentável.
15. a identificação de como as partes interessadas na
realização do projeto poderão contribuir ou dificultar a
iniciativa de sustentabilidade.
Os responsáveis pela compra de suprimentos:
1. interrogaram-se sobre se atividade de consumo afeta de
maneira negativa o meio ambiente e/ou a sociedade.
2. avaliam as reais necessidades de consumo.
3. avaliam as quantidades objetivando a redução do
consumo.
4. avaliam a relação custo X benefício considerando os
benefícios ao meio ambiente.
5. levam em consideração a necessidade de reutilização
de embalagens.
6. priorizam fornecedores comprometidos com os valores
de Responsabilidade Social.
7. priorizam fornecedores comprometidos com a Lei de
Combate à Corrupção.

Padrões de
Resposta
Sim Não NA
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TNS Dimensão – B – Análise da Realidade

Mapeamento do Aprendizado Orientado
pelo Líder

Mapeamento da Atitude de Liderança

Mapeamento dos
Descartes, Reciclagem
e Reutilização

Categorias

Item
Com relação aos envolvidos no projeto:
1. levam suas próprias canecas para o ambiente de
trabalho.
2. evitam o uso de sacolas plásticas.
3. recusam folhetos de propaganda.
4. procuram usar o verso das folhas impressas.
5. doam embalagens para reciclagem.
6. praticam a reciclagem de lixo.
revolvem os conceitos de reciclagem de lixo.
7. divulgam os conceitos de reciclagem de lixo.
Com relação aos líderes de projetos:
1. conhecem e respeitam o comportamento humano.
2. assumem o papel de exemplo a ser seguido.
3. se preocupam e zelam com o bem-estar dos
envolvidos.
4. buscam manter um canal de comunicação constante
com os envolvidos.
5. buscam assegurar que as tarefas sejam
supervisionadas.
6. avaliam suas equipes.
7. acreditam no desenvolvimento sustentável.
8. são transparentes na sua conduta.
9. abrem espaço para sugestões.
10. compartilham suas ideias com os envolvidos.
11. acreditam que todos carregam em si alguns
valores/virtudes.
12. buscam ressaltar os valores/virtudes de cada um dos
envolvidos.
Os líderes de projetos possuem material didático
para esclarecer:
1. os envolvidos acerca dos conceitos sobre
sustentabilidade inseridos no projeto.
2. as estratégias aos envolvidos no projeto.
3. as medições e desempenho do projeto.
4. aos envolvidos acerca da importância de suas
participações.
5. aos envolvidos acerca da expectativa em relação ao
desempenho deles.
Os líderes de projetos buscam:
6. buscam desenvolver entre os envolvidos o senso de
responsabilidade.
7. buscam assegurar que as tarefas sejam claramente
compreendidas.
8. buscam treinar suas equipes capacitando-as.
9. buscam ressaltar a cada fase do projeto os objetivos
a serem alcançados.

Padrões de
Resposta
Sim Não NA
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TNS Dimensão – B – Análise da Realidade

Mapeamento do Desenvolvimento Sustentável
segundo as 17 Metas do Milênio

Mapeamento da
Responsabilidade Social

Mapeamento da Avaliação do Líder

Categorias

Item
Os líderes de projetos:
1. seguem uma orientação padronizada.
2. conhecem bem o seu papel.
3. tem um conceito claro e comum do que é liderança.
4. conhecem bem as atividades que devem
desempenhar.
5. fazem uso de ferramentas de planejamento.
6. fazem uso de ferramentas que auxiliam a solução de
problemas.
7. fazem uso de ferramentas que auxiliam a solução de
problemas e tomada de decisões.
são avaliados quanto ao seu comprometimento ou
cumprimento dos deveres.
8. conhecem bem o escopo do projeto.
9. conhecem bem as áreas internas envolvidas.
10. conhecem bem as áreas externas envolvidas.
O projeto contribui de alguma forma :
1. para a internalização dos valores sociais sustentáveis.
2. para a ampliação da transparência e da ética da ONG.
3. para levar as práticas de gestão socialmente
responsável para os indivíduos envolvidos em outros
projetos.
4. para promover a ética e a transparência na relação
entre a ONG, o poder público e a sociedade.
5. O projeto busca de alguma forma despertar novos
paradigmas de gestão socialmente responsável nos
envolvidos no projeto de maneira indireta.
O projeto contribui de alguma forma para:
1. extinguir a pobreza.
2. assegurar a segurança alimentar e/ou melhorar a
nutrição.
3. promover a agricultura sustentável.
4. promover uma vida mais saudável para todos e em
todas as idades.
5. promover educação inclusiva de qualidade.
6. assegurar a igualdade de gênero para todos.
7. o empoderamento das mulheres e meninas.
assegurar a gestão sustentável e disponibilidade de
água para todos.
8. assegurar o saneamento para todos.
9. assegurar a gestão sustentável e a disponibilidade de
energia com preço acessível para todos.
10. o crescimento econômico sustentado com emprego
pleno e trabalho decente para todos.
11. aumentar significativamente a participação da indústria
no setor de emprego.
12. construir infraestrutura flexível e sustentável.
13. incentivar a pesquisa, a inovação, as novas
tecnologias e padrões de produção mais sustentáveis
nos setores produtivos.

Padrões de
Resposta
Sim Não NA
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

melhorar o acesso à internet.
reduzir a desigualdade.
tornar os assentamentos humanos mais sustentáveis.
o aprimoramento de padrões de consumo mais
sustentáveis.
combater a mudança climática e seus impactos.
proteger, recuperar ou promover o uso sustentável dos
ecossistemas.
promover sociedades justas e pacíficas.
promover parcerias para o desenvolvimento
sustentável.

TNS Dimensão – C – Visão de Futuro Sustentável

Aprovação, Acompanhamento e Finalização

Visão de Sucesso Sustentável

Categorias

Item
Existe registro ou documento:
1. sobre a visão corporativa de sucesso da Organização
Não Governamental.
2. referente ao acordo firmado acerca da personalidade
que esse projeto pretende ter, ou seja, suas qualidade e
potenciais.
3. sobre os objetivos estratégicos de sucesso sustentável
para ajudar a definir o direcionamento da Organização
Não Governamental a longo prazo.
4. sobre o que seria um projeto de sucesso sustentável.
5. sobre como se daria um projeto de sucesso sustentável.
6. dos critérios de sucesso sustentável do projeto (quem
realmente ele quer ser).
7. relatando o desejo de como o projeto deverá ser visto
após sua finalização.
Existe o procedimento descrito:
1. estabelecendo a necessidade da aprovação dos
critérios pelo patrocinador do projeto ou conselho de
direção do projeto.
2. acerca de relembrar e revolver os critérios do projeto em
reuniões.
3. sobre a atividade de acompanhar os projetos através
dos critérios de sucesso sustentável do projeto.
4. sobre a atividade de acompanhar e medir o sucesso
sustentável dos projetos através de indicadores.
5. sobre a atividade de reportar o status do projeto
considerando sua performance em relação aos critérios
e indicadores de sucesso sustentável adotados.
6. sobre a atividade de medir a performance do projeto, ao
findá-lo, mediante os critérios e indicadores de sucesso
sustentável.
7. sobre a atividade de criar um painel de visão de
progresso do Projeto, onde a cada critério possa ser
atribuído um status de cor ou nota com por exemplo a
seguinte interpretação:
 Verde = no caminho certo para ter sucesso;
 Amarelo = em risco. As ações corretivas devem ser
identificadas;

Padrões de
Resposta
Sim Não NA
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Vermelho = não está no caminho certo para ter
sucesso.

TNS Dimensão – C – Visão de Futuro Sustentável

Backcasting – Uma visão Inovadora

Criatividade na Solução de Problemas

Categorias

Item
A liderança do projeto estimula/incentiva/provoca:
1. que perguntas sejam feitas por parte dos envolvidos.
2. através de perguntas, o impulso criativo e a geração de
ideias e/ou sugestões inovadoras.
3. através das perguntas, a reflexão sobre a
sustentabilidade e sobre a responsabilidade
corporativa/social.
4. a observarem com clareza a lacuna existente entre a
realidade atual e a proposta de futuro de sucesso
sustentável do projeto.
5. a definirem o futuro desejado.
6. a gerarem pensamentos laterais, análises e soluções
de problemas a partir de diferentes pontos de vista ou
perspectivas.
7. a debaterem e listarem as soluções potenciais para as
questões destacadas na análise de base do Passo B,
sem quaisquer restrições (Questões x Ações de
Sucesso).
8. de alguma ferramenta para gerar novas ideias,
conceitos ou soluções de problemas.
A liderança do projeto estimula:
1. a quebra de previsões focando a “liberdade de criação”
de um novo futuro a construir.
2. a interligação de ações de pequeno porte, mas que
unificadas ao longo do tempo tendem a provocar
grandes mudanças.
3. um olhar para trás, para relembrar tudo o que foi
realizado e que como consequência deixou os
amargos resultados no ecossistema.
4. a abordagem dos problemas em sua causa raiz
(fonte/origem).
5. a criação de cenários de projeções sobre a origem dos
problemas e sobre as soluções futuras.
6. a criação dos objetivos estratégicos a partir da análise
das faltas e oportunidades encontradas (Passo B).
7. a criação de cenários de onde se está e onde se quer
chegar a partir das análises e faltas encontradas
(Passo B).
8. a ideia de não cometer os mesmos erros do passado.

Padrões de
Resposta
Sim Não NA
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TNS Dimensão – C – Visão de Futuro Sustentável

Pensamento Sistêmico

Categorias

Item
1. Segundo o pensamento sistêmico, todo problema pode
ser definido, os envolvidos na equipe do Projeto são
estimulados a sugerir definições distintas dos problemas
e a sugerir soluções para eles.
Os envolvidos na equipe do projeto são estimulados a:
2. compreenderem as dificuldades e buscar soluções.
3. compreenderem as dificuldades e buscar apenas ações
de melhoria.
4. verificar as partes interessadas na questão apresentada,
os papéis de cada partícipe, a cultura envolvida e o uso
do poder.
5. desenvolver/desenhar vários modelos de situações e
respectivas soluções diferentes.
6. comparar os modelos de solução sempre focando nas
diversas percepções da situação real.
7. registrar possíveis alterações de comportamento ou
respostas,
8. registrar tendências observadas a partir das mudanças
comportamentais ou de respostas fornecidas.
9. registrar as causas das alterações de comportamento,
bem como registrar as ações corretivas para tais
alterações.
TNS Dimensão – D – Ações Práticas

Plano

Categorias

Item
Existe a prática de:
1. priorizar as ações ou medidas que se movem mais
rápido à sustentabilidade.
2. investigar e listar quais ações servem como trampolim
para investimentos futuros.
3. ratificar se os objetivos e metas do projeto estão claros
para os envolvidos.
4. validar se os procedimentos necessários, os recursos,
cronograma e responsáveis estão claros para os
envolvidos.
5. validar se todos os envolvidos possuem formação
adequada para desempenharem seus papéis no
projeto.
6. validar se todas as técnicas e ferramentas estão
contempladas no projeto de acordo com as exigências
para a sua execução.
7. verificar como as partes interessadas podem
contribuir.
8. Existe um painel elencando as ações estratégicas.
9. Existe um painel de implementação das ações.
10. Existe um painel de ações potenciais descritas.
11. Existe a utilização de “brainstorm” para a busca de
oportunidades para a realização das ações.

Padrões de
Resposta
Sim Não NA

Padrões de
Resposta
Sim Não NA
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TNS Dimensão – D – Ações Práticas
Categorias
1.

Investimento

2.
3.
4.

5.

6.

1.

2.

Avaliação

3.

4.

5.
6.

Aprendizagem

7.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Item
Os projetos buscam manter uma perspectiva a longo
prazo no sentido de não perder de vista aonde se quer
chegar.
Os projetos são planejados a curto prazo para
proporcionarem benefícios a curto prazo.
Possuem a prática de validar se o Plano busca priorizar
as ações de rápido retorno sobre o investimento.
Possuem a prática de priorizar as ações ou medidas
que maximizam os retornos econômicos, sociais e
ecológicos.
Possuem a prática de priorizar as ações ou medidas
fáceis de implementar, mas que também oferecem um
rápido retorno sobre o investimento.
As ações sugeridas ou investimentos são examinados
conforme seu potencial para mover o projeto em
direção à sustentabilidade.
Avaliam continuamente as decisões e ações tomadas
no projeto para ver se elas estão se movendo para o
resultado desejado.
O Plano contempla revisões periódicas de acordo com
as medições realizadas.
Todos os projetos possuem metas definidas e
indicadores de desempenho para rastrear e monitorar
o progresso dos projetos em direção a visão de
sustentabilidade.
Verificam ações em andamento e observam se
poderiam ser expandidas, melhoradas ou integradas a
outras ações.
Observam os principais indicadores e investigam as
ações que ajudaram a fazê-los progredir.
Existem requisitos para validação do objetivo
alcançado para verificar se a meta foi atingida.
A implementação do Plano é constantemente avaliada.
Existe a preocupação de documentar e guardar os
métodos de aprendizagem conquistados no decorrer
do projeto
O sucesso das ações é compartilhado.
Existe um treinamento voltado para desenvolver
habilidades específicas necessárias para identificar e
agir em soluções de sustentabilidade.
Existe prêmios de sustentabilidade, competições e
incentivos.
Existe
caixa
de
sugestões
para
receber
ideias/sugestões referentes a sustentabilidade.
Promovem o engajamento dos setores no que tange a
participação nas ações e atitudes sustentáveis.

Padrões de
Resposta
Sim Não NA
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APÊNDICE B – Formulário para Validação Técnica
Formulário para Validação Técnica da Versão Inicial do Instrumento de
Avaliação de Projetos Sociais Sustentáveis segundo a Metodologia referenciada
do TNS (The Natural Step).

Introdução
1. Analise a Lista de Verificação para avaliação de Projetos Sociais sustentáveis segundo os
padrões da TNS (The Natural Step), em anexo.
2. A seguir, assinale SIM ou NÃO para cada item do formulário, justificando as respostas
negativas.
Você alteraria a redação de algum item do instrumento? Identifique-os, a partir de suas
categorias e numeração, e inclua a nova redação no quadro a seguir. Se for necessário,
Item
1. As Dimensões/Categorias e os itens do
instrumento
apresentam
com
inteligibilidade/clareza, o que deve ser
observado.
2. Cada item descreve um único aspecto a
ser avaliado pelo instrumento.
3. Os itens NÃO possuem aspectos
sobrepostos. (REDUNDÂNCIA)
4. Em cada categoria todos os itens são
relevantes?
5. Em cada categoria todos os itens
possuem mérito?
6. Os itens possuem correspondência com
as categorias?
7. Segundo norma culta da língua os itens
estão redigidos de forma correta?
8. Existe padronização na redação dos
itens?
continue o quadro na folha seguinte.

Indicador Atual

Sim

Não

Justificativa para o Não:
Observações na planilha.

Nova redação do Indicador
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APÊNDICE C – Formulário para Validação de Conteúdo
Formulário destinada à avaliação da versão inicial do Instrumento de Avaliação
de Projetos Sociais na perspectiva da Sustentabilidade.
Instrução:
Prezado especialista, com base na Cartilha do The Natural Step, em anexo, assinale SIM ou
NÃO para cada item do formulário, justificando as respostas negativas.
1. As categorias e indicadores da Lista de Verificação são adequados à avaliação de projetos
sociais, na perspectiva da sustentabilidade, defendida pelo The Natural Step?
( ) Sim
( ) Não
Justifique: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Em relação a Gestão, você considera que a Lista de Verificação atende às necessidades
dos gestores de projetos sociais sustentáveis quanto a direção a ser seguida pelo
stakeholders no que tange a valores, conceitos, recurso e método?
( ) Sim
( ) Não
Justifique: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Na Dimensão ou Passo A as categorias e indicadores da Lista de Verificação avaliam se
os envolvidos no projeto incorporaram os princípios essenciais da Metodologia, que
expressam a sua conscientização quanto aos 04 princípios essenciais à sustentabilidade
sustentados pelo TNS?
( ) Sim
( ) Não
Justifique: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Na Dimensão ou Passo B, as categorias e indicadores da Lista de Verificação favorecem
a gap analisys, isto é, a identificação de lacunas entre a situação real e a adequada ou
sustentável, que a Metodologia deseja implantar?
( ) Sim
( ) Não
Justifique: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Na Dimensão ou Passo C, as categorias e indicadores da Lista de Verificação traduzem a
visão de passado e futuro, indicando de onde saímos ou sairemos e aonde queremos
chegar de maneira inovadora?
( ) Sim
( ) Não
Justifique: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Na Dimensão ou Passo D, as categorias e indicadores da Lista de Verificação traduzem
as ações de implementação e de acompanhamento desejadas pela Metodologia?
( ) Sim
( ) Não
Justifique: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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7. Você modificaria algum indicador da Lista de Verificação?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, descreva qual indicador deve ser modificado e como:
Indicador Atual
Nova redação do Indicador

8. Há algum indicador que deva ser incluído à Lista de Verificação?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, sinalize em qual categoria e descreva o indicador:
Dimensão (Passo)
Categoria

Novo Indicador

9. Há algum indicador que deva ser excluído da Lista de Verificação?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, sinalize indicador deve ser retirado e justifique:
Indicador a ser retirado

Justificativa

10.Que críticas e sugestões você apresentaria visando à melhoria da Lista de verificação?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______

Obrigada,
Contato com a Mestranda:
Erika de Azevedo Carvalho
Faculdade Cesgranrio

