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A Chefia intermédia como catalisadora 
     da Sustentabilidade

Durante os últimos 10 anos, o termo “Sustentabilidade” usado no mundo empresarial, está cada vez mais ligado ao 

conceito de triple bottom line. 

Este conceito refere-se à capacidade que uma empresa tem de gerar simultaneamente benefícios económicos, ambi-

entais e sociais. Se por um lado os accionistas procuram que as empresas sejam cada vez mais rentáveis, a sociedade 

procura que estas causem os menores danos ambientais possíveis e que sejam o mais socialmente responsáveis. 

Inicialmente muitas empresas resistiram a esta noção, uma vez que associavam as preocupações ambientais e a res-

ponsabilidade social a um custo sem qualquer benefício financeiro.

À medida que a noção de “responsabilidade partilhada” tem vindo a aumentar, a diferença de interesses ente os ac-

cionistas de uma empresa e a sociedade tem vindo a tornar-se cada vez menos acentuada, fazendo com que cada vez 

mais, as empresas optem por estratégias que lhes garantam não só o retorno financeiro necessário à sua viabilidade, 

mas também que estas sejam ambientalmente e socialmente responsáveis. 

O impacte económico da “Sustentabilidade” nas empresas traduz-se em benefícios directos e indirectos. A título ilus-

trativo podemos dizer que, a promoção de um bom ambiente de trabalho tem como benefício directo o aumento da 

produtividade dos colaboradores. Do mesmo modo, o investimento na utilização eficiente dos recursos naturais leva 

à redução dos custos operacionais. Como benefícios indirectos as práticas sociais e ambientais de uma empresa au-

mentam a competitividade, pois podem originar uma melhor gestão e antecipação dos riscos ambientais, sociais e de 

governance, o que implica, a médio-longo prazo uma maior confiança por parte dos consumidores e investidores.

As empresas têm assim a responsabilidade de desenvolver abordagens de gestão que tenham em consideração não 

apenas os factores de lucro imediato e rácios económicos tradicionais, mas também os factores de governance, am-

bientais e sociais.

Enquadramento

1
Enquadramento
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Contudo, onde reside, no seio das empresas, o veículo para a verdadeira obtenção da 

“Sustentabilidade”? A resposta está naqueles que, diariamente têm que operacionalizar 

a estratégia, têm que responder com valores e lucros à organização, mas ao mesmo 

tempo manter equipas empenhadas, motivadas e sensibilizadas para as necessidades 

da comunidade, do ambiente e do negócio - a Chefia Intermédia. 

As chefias intermédias são frequentemente vistas como a “cola” que une uma organização, 

uma vez que trabalham em simultâneo com a gestão de topo e com os colaboradores. 

É importante não esquecer que a chefia intermédia é quem interpreta e operacionaliza 

a política de gestão e os procedimentos definidos na organização, que conhece bem 

a organização e o mercado na qual ela se insere, que conhece bem as competências 

e as necessidades dos seus colaboradores. Embora não tenham essa percepção, são as 

pessoas-chave na comunicação e no alcance dos objectivos da organização e que per-

mitem o fluxo de informação em ambos os sentidos. São, no fundo, os pilares da boa 

gestão e da concretização da Sustentabilidade nas operações do dia-a-dia.

Objectivos e âmbito de aplicação

2
Objectivos e âmbito de aplicação

Tendo em consideração que as empresas têm um papel essencial no desenvolvimento 

das sociedades modernas e que as suas chefias intermédias são os condutores desta 

realidade, torna-se essencial conseguir ter a percepção da sua capacidade de resposta 

às estratégias estabelecidas pela gestão de topo de uma organização.

Assim, o objectivo principal deste trabalho é desenvolver uma ferramenta que permita 

diagnosticar o compromisso e o envolvimento das chefias intermédias na implementa-

ção das práticas de sustentabilidade das organizações.

Uma ferramenta deste tipo, para utilização generalizada em qualquer empresa, neces-

sita de ser devidamente testada e, “validada”. Para o efeito, utilizámos as empresas que 

integram este grupo de trabalho como “laboratório” para a sua aplicação piloto, no 

sentido de percepcionarmos se os resultados obtidos estavam de facto a medir o que 

se pretendia. 

Para além deste objectivo inicial e aproveitando a oportunidade de utilizar os recur-

sos que o BCSD gentilmente colocou à nossa disposição, durante a participação neste 

Young Managers Team (YMT), foi considerado igualmente importante, e como um 

objectivo adicional, obter para cada uma das nossas empresas, um ponto de situação 

relativamente ao compromisso e envolvimento das suas chefias intermédias 
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O modelo seleccionado para a realização deste trabalho, foi o “Modelo de transforma-

ção cultural (Cultural Transformation Tools)” desenvolvido pelo Barret Values Centre, 

UK. Este modelo tem como premissa que o sucesso empresarial, nas suas várias dimensões, 

só é atingido de forma sustentada em organizações onde exista uma visão estratégica 

orientadora do negócio e onde está presente uma cultura empresarial baseada em 

valores.

O modelo defende que, não existe uma diferença real entre a forma como os indivíduos 

e as organizações operam. Um indivíduo expressa a sua forma de ser como “personali-

dade” enquanto uma organização expressa a sua forma de ser como “cultura”. 

O que distingue uma personalidade de outra, ou uma cultura de outra, são as crenças, 

comportamentos e valores adoptados. Assim, se identificarmos os padrões de consciência 

que levam um indivíduo a ter sucesso, podemos compreender como é que as organiza-

ções podem torna-se bem-sucedidas. 

Para compreender estes padrões de consciência, Richard Barrett baseou-se no trabalho 

desenvolvido por Abraham Maslow (psicólogo americano, conhecido pela hierarquia 

de necessidades de Maslow. Trabalhou no MIT, fundando o centro de pesquisa National 

Laboratories for Group Dynamics).

Maslow ficou conhecido pela sua pirâmide das necessidades onde defende que cada 

indivíduo tem uma hierarquia de necessidades. Estas começam pelas fisiológicas de so-

brevivência, progredindo através da segurança, sentimento de pertença, auto-estima e 

culminam, por fim, na auto-actualização. A auto-actualização é o estado de consciência 

em que o indivíduo se torna consciente de si próprio, mais criativo, mais visionário e 

mais focado no bem comum.

Fundador e CEO do Barrett Values 

Centre, Richard Barrett é um consul-

tor e um speaker notável na área da 

liderança baseada em valores. Trabalha 

directamente com CEOs e Executivos 

seniores na América do Sul, América 

do Norte, Europa, Austrália e Ásia no 

desenvolvimento de culturas orga-

nizacionais baseadas em valores, que 

fortifiquem os desempenhos finan-

ceiros, construam capital cultural e 

que suportem o desenvolvimento 

sustentável. Ele é o pai das conceitu-

adas ferramentas de transformação 

cultural (CTT – Cultural Transformation 

Tools), que têm vindo a ser usadas 

por mais de 1000 organizações em 

42 países, nos seus processos de 

transformação cultural. 

Para mais informação: 

www.valuescentre.com

Acerca de Richard Barrett…

O modelo seleccionado

3.1 Modelo de transformação cultural (CTT)

3
O modelo seleccionado
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O modelo seleccionado

Para Richard Barret, existem sete etapas (níveis de consciência) 

no desenvolvimento da consciência pessoal, cada uma das quais 

com as suas necessidades, que se tornam num princípio motiva-

cional para qualquer relação humana. Cada indivíduo desenvolve 

a sua consciência através da aprendizagem e domínio de satis-

fazer cada necessidade.

As necessidades básicas, do nível um ao três, focam a sobre-

vivência e segurança emocional, são etapas de desenvolvimento 

do interesse próprio. Nas necessidades mais “elevadas”, níveis 5 

a 7, existe a necessidade de um sentido para as nossas vidas e a 

preocupação com o bem comum. 

O foco da quarta etapa é a Transformação - uma mudança do 

interesse próprio para o bem comum. Esta etapa só será ultra-

passada com sucesso, quando aprendemos a libertar os medos 

inconscientes e conscientes que detemos sobre as nossas necessi-

dades pessoais. Mudamos de “O que eu ganho com isso?” para 

“O que é melhor para todos?”.

O sucesso para ultrapassar cada etapa envolve dois passos: 

primeiro, reconhecer que existe uma necessidade emergente e 

segundo, desenvolver competências que são necessárias para 

satisfazer cada necessidade.

Figura 1 - Relação entre a pirâmide das necessidades de Maslow e os níveis de consciência de Richard Barrett

Cada nível da pirâmide de Maslow representa um estado de consciência com valores, crenças e comportamentos específicos e que 

estão direccionados para atender às necessidades particulares desse nível de existência.
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Uma organização ultrapassa o nível 1 através do desenvolvimento das capacidades e 

competências que garantem a sua sobrevivência física e financeira. 

Ultrapassa o nível 2 com o desenvolvimento de capacidades para criar relações har-

moniosas que garantam um sentimento geral de pertença e de protecção mútua. 

Atinge o nível 3 com a criação de regras, regulamentos, leis, sistemas e processos que 

permitam a organização operar de forma eficaz e com orgulho dentro do enquadra-

mento da sua existência. 

Alcança o nível 4 quando consegue equilibrar as necessidades do ego do grupo (os 

interesses dos líderes) com as necessidades dos membros do grupo (o interesse geral 

da organização). O corpo autoritário dá poder aos membros de um grupo dando-lhes 

uma voz. Sem empowerment ou participação dos membros do grupo nas tomadas de 

decisão, este nível de consciência não pode ser atingido e a mudança de foco no interesse 

próprio para o bem comum não será realizado.

Alcança o nível 5 quando consegue alinhar os valores e motivações de todos os elementos 

do grupo com a visão e missão da organização. Isto resulta numa coesão de grupo e 

numa elevada capacidade de acção de grupo. 

Atinge o nível 6 através da criação de alianças estratégicas externas com outros que 

partilhem os mesmos valores e aspirações, através do aprofundamento de ligações 

entre os diferentes membros da organização, através da aprendizagem contínua, do 

coaching e da preocupação pela realização pessoal de todos os seus elementos. 

Figura 2 - Os sete níveis de consciência

Estas sete etapas de desenvolvimento da consciência pessoal também se aplicam ao 

desenvolvimento da consciência de uma organização que, tal como cada indivíduo, 

cresce e desenvolve a sua consciência através do domínio da satisfação das necessi-

dades associado a todos os níveis de consciência.

O modelo seleccionado
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Para Richard Barret, um processo global de mudança de valores empresariais assenta 

basicamente em duas fases: preparação e implementação.

A fase de preparação culmina com uma estratégia para a implementação de um processo 

de mudança e com a identificação de objectivos e indicadores que serão utilizados para 

medir o sucesso do programa.

O primeiro passo da fase de preparação é o de levar a cabo o mapeamento geral dos 

valores da empresa de modo a identificar os valores pessoais dos seus colaboradores, 

a sua percepção sobre os valores actuais da empresa e a sua visão sobre os valores 

desejáveis para o futuro sustentável da organizaçao. Seguidamente há que criar uma 

visão e missão da empresa, seleccionar valores e comportamentos que deverão estar 

presentes na organização, avaliar a resiliência cultural existente, desenvolver os motivos 

impulsores da mudança e consequentes estratégias de implementação.

Tendo em consideração os objectivos definidos para este trabalho, o nosso foco foi o 

do mapeamento geral de valores da empresa. Esta avaliação pode ser levada a cabo 

em qualquer momento assemelhando-se a uma “fotografia” de valores que pode ser 

comparada com avaliações anteriores de modo a verificar a sua evolução.

3.2 Processo geral de mudança

Por último, atinge o nível 7 quando “fazer a diferença” se torna num modo de vida, 

abraça o conceito de “serviço” e “bem comum” demonstrando preocupações reais 

com a humanidade e com as gerações futuras.

Uma organização é mais eficaz quando todos os membros partilham a mesma visão 

sobre o futuro e quando actuam de acordo com os mesmos valores. Nestas situações, 

os membros do grupo conseguem trabalhar com liberdade, mas com sentido de res-

ponsabilidade. Quando os valores não são partilhados e os líderes operam para o seu 

próprio benefício, podem ocorrer desavenças internas. Neste caso o interesse próprio 

dos líderes pode ameaçar a sobrevivência da organização.

O modelo seleccionado
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4.1.1 Descrição

A aplicação do modelo CTT contou com a preciosa parceria 

e colaboração da NEXE - The way of change e do Barret 

Values Centre que em conjunto nos facultaram a aplicação 

e interpretação gratuita dos resultados obtidos à luz deste 

modelo. 

A NEXE distingue-se no panorama nacional, por ser a única 

Empresa em Portugal que detém a certificação para a apli-

cação da Ferramenta de Transformação Cultural (CTT), 

assim como a realizaçao credívelda respectiva interpretação 

dos resultados.

Na sequência do referido anteriormente (ver ponto 3), o 

CTT permite obter um mapa detalhado da consciência de 

uma organização bem como, quando aplicado periodicamente, 

a sua evolução, servindo de alavanca para a transformação 

cultural das empresas e construindo assim organizações 

geridas por valores. 

As CTT de avaliação dos valores culturais são utilizadas 

para identificar e medir: os valores pessoais dos indivíduos 

que compõem a organização; os valores da cultura actual 

da organização, percebida pelos membros da organização; 

e os valores da cultura desejada da organização expressa 

também pelos membros da organização.

4.1 Modelo de transformação cultural (CTT)

4
Mapeamento de valores

Tendo por base o modelo descrito, optámos por efectuar o mapeamento de valores, de cada uma das empresas 

representadas no grupo Triciclo, por dois métodos distintos: uma aplicação generalizada e directa do modelo CTT e 

a aplicação piloto da ferramenta desenvolvida pelo Grupo Triciclo denominada por Tri Measures it em duas das em-

presas do Grupo. 

Sendo o CTT uma ferramenta com vários anos de experiência, já aplicado em diferentes contextos e empresas com 

resultados assinaláveis, o mapeamento de valores obtido por este método cumpriria simultaneamente dois objectivos 

essenciais: comparar os resultados de uma ferramenta credível com os obtidos pela ferramenta Tri Measures it e por 

outro lado aplicar pela primeira vez em Portugal o modelo CTT a um conjunto significativo de empresas representati-

vas de vários sectores empresariais portugueses.

Para o mapeamento de valores considerou-se como amostra representativa, pelo menos 10% do universo das chefias 

intermédias de cada uma das empresas num total de 116 chefias intermédias. 

Acerca da NEXE – The way of Change…

Criada em 1994, a NEXE é uma consultora internacional 

especializada em acelerar a introdução de mudanças 

para melhorar o desempenho das organizações.

Trabalham para as principais empresas presentes em cada 

mercado, com estruturas territoriais complexas, cujo tra-

balho está, directamente ou indirectamente, focado na 

venda de produtos ou serviços para clientes finais e que 

estão a implementar melhorias, a reorientar o seu negócio 

ou a racionalizar a sua organização.

O seu negócio está focado no suporte a processos de 

mudança cultural ou melhoria operacional que afectam 

um grande número de pessoas e nos quais terão que se 

implementar novas formas de trabalhar.

Mapeamento de valores
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A resposta à questão “Há uma distribuição ideal de valores 

aplicável a todas as organizações?” é depende do tipo de ac-

tividade e da cultura profissional predominante. No entanto 

podemos afirmar que tipicamente os valores encontrados em 

organizações de sucesso têm a ver com comunicação eficaz, 

relacionamentos pessoais, produtividade, qualidade e resultados, 

participação, inovação, confiança, sinceridade, diversidade, 

criatividade, alianças estratégicas, colaboração com clientes e 

fornecedores, contribuição para com a comunidade e a socie-

dade e visão.

Os resultados do CTT devem ser sempre encarados como uma 

primeira aproximação aos valores existentes e desejados na or-

ganização, requerendo sempre uma análise mais profunda dos 

pontos detectados e consequente validação sobre as conclusões 

a retirar. No entanto, podemos procurar alguns padrões de res-

posta que indiciem orientações sobre possíveis áreas a melhorar 

ou sobre pontos fortes verificados.

Análise dos valores seleccionados
O primeiro aspecto que se deve ter em atenção na análise dos 

resultados é o conjunto de valores mais escolhidos em cada uma 

das vertentes (valores pessoais, cultura actual, cultura desejada).

Associado a cada valor aparece o número de pessoas que o 

seleccionaram e o nível de consciência a que corresponde (ver 

figura 3). Cada um destes valores é colocado no seu nível de 

consciência, sendo então possível observar a sua distribuição ao 

longo do esquema de Richard Barret.

4.1.2 Guia para a interpretação de resultados do CTT

Desta forma, os resultados permitem verificar o alinhamento entre os valores pessoais dos colaboradores e os valores da cultura actual 

da organização e o alinhamento dos valores da cultura actual com os valores da cultura desejada.

Através das CTT todos os valores e comportamentos são atribuídos a um dos sete níveis de consciência descritos. Se forem identifi-

cados os valores e comportamentos de um grupo de indivíduos, pode medir-se o nível de consciência do grupo, mapeando os seus 

valores sobre o modelo dos sete níveis de consciência.

A aplicação desta ferramenta foi feita através de uma plataforma on-line na qual 15 chefias intermédias, de cada uma das 

empresas representadas no Grupo Triciclo, foram convidadas a responder a três questões: 

 • Quais os valores/comportamentos com os quais o colaborador mais se identifica;

 • Quais os valores/comportamentos que melhor descrevem como funciona o dia-a-dia da empresa;

 • Quais os valores/comportamentos essenciais que permitem garantir que os resultados pretendidos pela empresa sejam  

 atingidos de forma sustentável.

As respostas possíveis surgem a partir de uma lista de valores, que se encontram distribuídos de forma equilibrada ao longo do 

modelo. Os valores seleccionados pela população inquirida são então agregados e organizados de modo a que se possam retirar as 

conclusões relativas às respostas dadas. 

Os resultados obtidos em cada empresa estão descritos no ponto 5 deste documento.

Mapeamento de valores

Figura 3 - Os sete níveis de consciência
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Análise de valores

Outra questão que deve também ser analisada é o alinhamento entre os valores de cada indivíduo, os valores que ele 

considera estarem presentes na organização e os valores que ele desejaria que a organização praticasse.

A diferença entre os valores pessoais e os actualmente presentes na organização, fornece sinais sobre quanto é que 

os indivíduos podem trazer deles próprios para a organização e quanto por ela estão dispostos a fazer. Quando existe 

concordância entre eles, significa, por norma, que existe autenticidade, integridade e uma cultura baseada na ver-

dade. Este alinhamento é conhecido como o walk the talk.

A diferença entre os valores actuais e os desejados permite perceber, do ponto de vista dos inquiridos, o que está, ou 

não, a funcionar e o que eles gostariam que fosse melhorado. 

A falta de alinhamento de valores pode reflectir-se na incapacidade das pessoas se entregarem por completo ao tra-

balho. Ao invés, podem envolver-se em constantes disputas ou dar lugar a um sentimento de frustração. Este efeito 

conduz a uma possível falta de coesão, a fragmentação e ou separação do grupo. A coesão de um grupo é tanto maior 

quanto maior for o alinhamento dos valores.

Outro dos aspectos a ter em atenção é a existência de valores desejados, que não foram identificados nos valores indi-

viduais e na cultura actual. Uma questão se coloca, serão estes valores novos requisitos positivos ou talvez uma reacção 

a algo que no momento da avaliação não está a acontecer ou que é considerado menos saudável na cultura actual? 

Nestes casos deve ser promovido um diálogo aberto com os inquiridos no sentido de compreender e aprofundar os 

temas em debate.

Análise da distribuição de valores pelos 7 níveis de consciência 
- Full Spectrum Sustainability

Para a interpretação das respostas obtidas torna-se também necessário introduzir o conceito de Full Spectrum 

Sustainability e de que forma podemos identificar a sua presença nos mapas de valores obtidos.

Este conceito não é mais do que uma forma de medir o desempenho de uma organização, tendo em conta factores 

internos como a efectividade organizacional, realização dos colaboradores, e satisfação dos clientes, bem como fac-

tores externos, como o ambiente e a responsabilidade social. 

De acordo com as 7 dimensões referidas anteriormente, este conceito pressupõe que os três pilares da sustentabili-

dade – financeira, ambiental e social - estão assegurados na organização. As restantes 4 dimensões dizem respeito 

à perspectiva organizacional interna – relacionamento interpessoal, eficiência da organização, renovação continua e 

alinhamento cultural.

Mapeamento de valores
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Níveis de consciência não preenchidos 
- Blind spots

A existência de níveis não preenchidos pode representar três 

situações distintas - as questões associadas a um determinado 

nível de consciência não estão presentes nos inquiridos, repre-

sentando uma área em que se tem de melhorar, ou trata-se de 

um nível que está tão presente na organização que simples-

mente não é considerado relevante pelos inquiridos, ou por úl-

timo, trata-se de um tema que identificamos como um ponto 

menos forte da organizaçao, mas para o qual já estabelecemos 

um plano de acçao de forma a alcançar o nível de desempenho 

desejado. 

Mais uma vez há que promover o diálogo, o qual em conjunto 

com o conhecimento do negócio e o enquadramento da or-

ganização no seu sector de actividade, poderá aferir quais as 

causas dos resultados obtidos.

Entropia

O nível de entropia representa a energia que uma organização 

consome com actividades não produtivas. Pode também con-

siderar-se como uma medida das fricções internas (problemas 

de relacionamento, problemas de sistema e falta de alinhamen-

to estrutural) e frustrações, existentes no seio da organização.

Este efeito acontece quando existe falta de alinhamento entre os 

valores, sendo que a níveis elevados de entropia está associada 

uma baixa resiliência. 

Figura 5 – Padrão típico da Full Spectrum Sustainability

Figura 4 – Dimensões da Full Spectrum Sustainability

O padrão típico de valores que evidencia estarmos perante de 

uma organização Full Spectrum Sustainability, apresenta valores 

seleccionados em todos os níveis de consciência, tal como a 

figura abaixo exemplifica: 

Mapeamento de valores

NOTA: os pontos a azul representam “Triple Bottom Line”
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4.2.1 Descrição

4.2 Tri Measures it - Triciclo

As organizações verdadeiramente excelentes são aquelas que empreendem esforços no sentido de satisfazer os seus 

stakeholders através dos resultados alcançados versus os resultados previstos. Esta tarefa é árdua nos contextos mais 

favoráveis; sustentar as organizações num cenário de crescente competitividade global, rápida inovação tecnológica, 

alteração de processos e constantes mudanças nos panoramas económico, social e de clientes, é ainda mais difícil. 

Consciente deste desafio, a European Foundation for Quality Management – EFQM foi criada para promover aborda-

gens “world class” orientadas para a gestão das organizações Europeias, conduzindo-as à Excelência Sustentável. 

O Modelo de Excelência da EFQM foi introduzido como uma ferramenta preliminar para a avaliação e melhoria das 

organizações, possibilitando o alcançar de vantagens sustentáveis. Este Modelo é baseado nos Conceitos Fundamen-

tais da Excelência descritos em seguida. 

Figura 6 – Padrão típico da Full Spectrum Sustainability

Orientação para 
os resultados

Responsabilidade
Social Corporativa

Desenvolvimento
de parcerias

Aprendizagem,
melhoria e inovação

contínuas

Focalização
no cliente

Liderança
e constância
de propósitos

Gestão por
processos e
 por factos

Desenvolvimento
e envolvimento

das pessoas

Mapeamento de valores
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Orientação para os resultados

Alcançar os resultados que vão de encontro ao que todos os stakeholders pretendem. 

Organizações de excelência monitorizam e antecipam as necessidades e expectativas 

dos seus stakeholders, monitorizam as suas experiências e percepções, e monitorizam e 

revêm o desempenho de outras organizações.

Focalização no cliente

Criar valor sustentável para o cliente. Organizações de excelência antecipam de forma 

eficaz as necessidades e expectativas latentes dos clientes e agem atempadamente no 

sentido de ir ao encontro dessas expectativas e, se possível, excedê-las.

Liderança e constância de propósitos

Liderança visionária e inspiradora, indissociada de uma constância de propósitos. 

Gestão por processos e por factos

Gerir a organização através de um conjunto de sistemas, processos e factos interdepen-

dentes e interrelacionados, concebidos para responder às necessidades e expectativas 

de todos os stakeholders.

Desenvolvimento e Envolvimento das Pessoas

Maximizar a contribuição dos colaboradores através do desenvolvimento e envolvi-

mento. As organizações recrutam e desenvolvem as suas pessoas de acordo com as 

competências necessárias à organização e apoiam-nas activa e positivamente em todo 

o seu potencial.

Aprendizagem, inovação e melhoria contínua

Desafiar o “status quo” e efectuar a mudança, utilizando a aprendizagem para desen-

cadear a inovação e oportunidades de melhoria.

Desenvolvimento de parcerias

Desenvolver e manter parcerias com valor acrescentado. Organizações de excelência pro-

curam e estabelecem parcerias com outras organizações, que lhes permitem gerar valor 

acrescentado para os stakeholders através da optimização das competências cruciais. 

Os parceiros trabalham conjuntamente para alcançar objectivos partilhados, apoiam-se 

mutuamente ao nível da experiência especializada, recursos e conhecimento, e cons-

troem uma relação sustentável baseada na confiança mútua, respeito e transparência.

Responsabilidade social corporativa

Exceder o enquadramento legal mínimo no qual a organização opera e empreender 

esforços para compreender e responder às expectativas dos stakeholders na sociedade. 

As organizações adoptam abordagens altamente éticas perantes os seus stakeholders, 

através de atitudes de transparência e de responsabilidade. Prestam particular atenção e 

promovem activamente a responsabilidade social e a sustentabilidade ecológica, tanto 

no presente como no futuro.

Mapeamento de valores
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4.2.2 Guia para a interpretação de resultados do Tri Measures it

Os resultados obtidos pela aplicação da ferramenta Triciclo devem, à semelhança do CTT, ser sempre encarados como 

uma primeira aproximação, requerendo sempre uma análise mais profunda dos pontos detectados e consequente 

validação sobre as conclusões a retirar.

Esta ferramenta permite três tipos de análise: 1) Gap entre a visão do CEO e a chefia intermédia; 2) Gap entre as políti-

cas definidas e os resultados das mesmas; 3) Identificação dos pontos fortes e dos pontos a melhorar.

Cada um dos 9 descritores – Liderança, Política e Estratégia, Pessoas, Parcerias e Recursos, Processos, Resultados dos 

Clientes, Resultados das Pessoas, Resultados da Sociedade e Resultados dos Indicadores de Desempenho – é consti-

tuído por sete a oito questões, de carácter fechado (sim/ não) relativos a cada nível de consciência.  

Este modelo permite avaliar o gap entre a visão da gestão de topo e das suas chefias intermédias, podendo ser analisa-

do se as práticas de sustentabilidade estão a ser comunicadas e aplicadas na organização. Acresce ainda a possibilidade 

de se perceber em que descritores existem maiores gaps, sendo depois mais fácil, por parte da organização, tomar 

medidas para preencher essas lacunas. 

Da aplicação desta ferramenta apenas resulta um estado/ponto de situação da Organização versus Chefia Intermédia, 

não havendo lugar a propostas de melhoria, visto não ser essa a especialidade de nenhum dos membros da equipa, 

mas que poderá vir a ser melhorado por outra equipa, no âmbito do YMT. 

O modelo desenvolvido pela equipa Triciclo baseia-se numa fusão entre os sete níveis de consciência do Richard Bar-

rett (ponto 4.1) e o modelo de Excelência para a Gestão da Qualidade (ponto 4.2). Duas metodologias já largamente 

estudadas e com resultados comprovados. 

Tendo por base toda a informação recolhida acerca dos dois modelos, foi concebido um questionário com o objectivo 

de aferir qual o estado de sustentabilidade das organizações.

Este questionário, foi dividido em 2 partes – o primeiro quadrante relativo à estratégia, políticas e procedimentos, e o 

segundo quadrante relativo aos resultados - será aplicado à gestão de topo e às chefias intermédias.

Mapeamento de valores

Figura 7 – Padrão típico da Full Spectrum Sustainability
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Este modelo pressupõe, como já referido, a existência de dois quadrantes, um referente às políticas definidas pela 

organização e um outro referente aos resultados obtidos pela aplicação dessas políticas. 

Estes dois quadrantes relacionam-se da seguinte forma:

• “Liderança” – sem relação com o segundo quadrante

• “Política e Estratégia” relaciona-se com os “Resultados dos Clientes”

• “Pessoas” relaciona-se com os “Resultados das Pessoas”

• “Parcerias e Recursos” relaciona-se com os “Resultados da Sociedade”

• “Processos” relaciona-se com os “Resultados dos Indicadores de Desempenho”

A diferença entre as políticas e os seus resultados pode ser observada pela sobreposição das duas matrizes, sendo 

possível retirar as seguintes conclusões:

• A existência de uma coincidência perfeita dos níveis de consciência das políticas com os resultados, indica que 

as políticas instituídas estão a ser compreendidas e eficazmente aplicadas dentro da organização.

• A existência de diferenças entre os níveis de consciência das políticas e dos resultados, poderá indicar que es-

tas podem não estar totalmente clarificadas dentro da organização, e como tal não estarem a repercutir-se nos 

resultados.

• Pode também acontecer que existam níveis de consciência mais elevados nos resultados que nas políticas, neste 

caso, pode assumir-se que as políticas existem, embora não estejam a ser percepcionadas pelos colaboradores. 

Contudo, para uma análise mais detalhada terão de ser analisadas todas as respostas ao questionário. 

Diferenças entre as políticas definidas e os seus resultados

Para que esta análise seja possível, é indispensável que o CEO também responda ao questionário. Considera-se que a 

resposta do CEO é representativa da visão, missão e estratégia de sustentabilidade da organização, pelo que ao medir-

mos a diferença entre este e as chefias intermédias, podemos retirar algumas indicações de como estas orientações 

estão a ser sentidas nos níveis mais abaixo da hierarquia da organização.

Esta análise resulta da sobreposição dos resultados do CEO e do resultado global das chefias intermédias, sendo visual-

mente possível analisar as diferenças existentes.

Deste modo, podemos retirar as seguintes conclusões:

• A existência de uma coincidência perfeita dos níveis de consciência por descritor,  indica que as chefias intermé-

dias compreendem as orientações estratégicas da organização, assumindo o total compromisso com a mesma.

 

• A existência de uma diferença de níveis de consciência, poderá indicar que a mensagem relativamente a esse 

descritor não está a ser comunicada eficazmente, podendo a organização desencadear acções no sentido de 

melhorar determinadas questões.

Mapeamento de valores

Diferenças de visão sobre a empresa entre o CEO e as suas chefias intermédias.
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Mapeamento de valores

Liderança

DESCRITOR OBSERVAÇÕES

Actualmente as empresas deparam-se com a mudança constante dos mercados, dos 

clientes e da tecnologia. O seu core business está constantemente sob a ameaça de 

uma concorrência com diferentes modelos empresariais, havendo a necessidade de se 

tornar mais competitiva.

As empresas não se podem dar ao luxo de depender da liderança de indivíduos ou de 

uma pequena elite de altos executivos para enfrentar este desafio sozinhos. Para ter 

sucesso, elas precisam de aproveitar as ideias, as capacidades, a energia e o entusiasmo 

de toda a sua equipa. 

Nesta óptica, a liderança tem de ser incentivada em toda a hierarquia na organização, 

sendo líderes todos aqueles que contribuem para o processo de gestão e de mudança.

A maioria dos líderes tem uma visão clara e são bons a comunicá-la. São, definitiva-

mente, agentes de mudança, inspiradores e motivadores. Além disso, são modelos de 

integridade, responsabilidade social e comportamento ético, tanto interna como ex-

ternamente, assegurando que a sua equipa também adopta os mais altos padrões de 

comportamento ético.

Organizações de excelência têm líderes que moldam o futuro e fazem acontecer, actu-

ando como modelos dos seus valores e ética e inspiram confiança em todos os momen-

tos. São flexíveis, permitindo à organização antecipar e reagir de uma forma atempada, 

assegurando o sucesso contínuo da mesma.

Tabela 1 - Orientações para obtenção da Sustentabilidade, por descritor

No final da análise, são identificados os pontos fortes e os pontos a melhorar na orga-

nização, de acordo com a percepção das chefias intermédias. 

Partindo do princípio que uma organização sustentável e de excelência é aquela que 

atinge o nível 7 em todos os descritores, os pontos fortes serão equivalentes aos “te-

mas” cujos níveis de consciência estão assegurados, ao invés dos pontos a melhorar, 

que serão os restantes. 

A organização deverá olhar para os pontos a melhorar, perceber quais as áreas priori-

tárias para atingir o desenvolvimento sustentável, de acordo com a sua Visão, Missão 

e Estratégia de Sustentabilidade, e procurar tomar medidas para assegurar que essas 

lacunas são superadas. 

Como guia orientador, a organização poderá consultar a seguinte tabela, que na fer-

ramenta desenvolvida se encontra mais detalhada. 

Identificação dos pontos fortes e dos pontos a melhorar 
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Mapeamento de valores

Parcerias e recursos 

Pessoas 

Política e Estratégia 

Entende-se por parceria “uma relação de trabalho entre duas ou mais partes com cria-

ção de valor acrescentado para o cliente”. As parcerias podem ser formadas com cli-

entes, sociedade, os principais fornecedores, entidades educacionais ou de organiza-

ções não-governamentais (ONG), entre outros.

As organizações de excelência planeiam e gerem os recursos internos e as relações com 

parceiros externos e fornecedores, com o objectivo de sustentar a estratégia, as políti-

cas da organização e o funcionamento eficaz dos processos.

Organizações de excelência diferenciam parceiros e fornecedores, em consonância 

com a estratégia da organização, e adoptam políticas e processos adequados para a 

sua gestão efectiva. Constroem uma relação sustentável com os seus parceiros e for-

necedores, baseada na confiança mútua, respeito e transparência.

São as pessoas que fornecem a inspiração, a criatividade, a visão e a motivação que 

mantém uma organização viva; que têm as capacidades e competências necessárias 

para manter uma organização a funcionar. E, claro, são quem efectivamente contribui 

para a produção dos bens e serviços que uma organização coloca no mercado. São, se 

assim se poderá dizer, o maior e mais importante recurso que uma organização pode 

ter.

Organizações de excelência reconhecem o valor das pessoas e criam uma cultura que 

permite a realização dos objectivos pessoais e benefícios para a organização. Desen-

volvem a capacidade dos seus Colaboradores e promovem a justiça e a igualdade. 

Cuidam, comunicam, premiam e reconhecem, de uma forma que motiva as pessoas, 

constroem um compromisso e utilizam as suas capacidades e competências em prol da 

organização.

Nenhuma organização opera no vazio. Todas afectam e são afectados pelos diversos 

stakeholders (accionistas, colaboradores, clientes, fornecedores, comunidade, etc.).

É da responsabilidade da organização garantir a sustentabilidade económica, social e 

ambiental. Deste modo, qualquer organização deve ter uma estratégia que, no âmbito 

da sua Missão, tem como foco os seus stakeholders. Esta Estratégia deve basear-se na 

compreensão das suas necessidades e expectativas e no ambiente externo, e ao mesmo 

tempo na compreensão do desempenho e capacidades internas. 

No âmbito da estratégia são desenvolvidas e implementadas políticas, planos, objecti-

vos e processos. 

Depois de identificados os seus stakeholders, o desafio está em criar mecanismos e pro-

cessos que permitam identificar as suas expectativas actuais e futuras.

DESCRITOR OBSERVAÇÕES
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Mapeamento de valores

Resultados das pessoas

Resultados
dos clientes 

Processos

Colaboradores motivados e satisfeitos são essenciais para o sucesso de uma organiza-

ção, dado que estes constituem o recurso que a diferencia das restantes. 

Colaboradores que não estejam satisfeitos com o seu trabalho, não tenham motivação, 

entusiasmo e que não estejam comprometidas com o mesmo, não são tão produtivas 

quanto podiam ser. Não prestarão o melhor serviço aos clientes, não se preocuparão em 

cometer erros, não serão inovadores e nem optimizarão o uso dos recursos existentes.

No sentido de manter os colaboradores motivados para dar o seu melhor, estes têm 

de estar convencidos de que a organização age de forma a satisfazer os seus interesses, 

facultando-lhes todas as ferramentas para que estes possam executar o trabalho da 

melhor forma e preocupando-se com o desenvolvimento das suas carreiras. 

Neste sentido, é necessário saber como os colaboradores se sentem, comportam e 

trabalham dentro da organização. Isto fornece a base para aumentar a produtividade 

e resolver alguns problemas que possam existir. Saber os resultados dos seus colabora-

dores, para mais facilmente se debruçar sobre eles, é algo essencial para fazer cumprir 

a Estratégia da organização.

As organizações de Excelência concebem e gerem processos e sistemas que lhes permi-

tam compreender, acompanhar e avaliar as necessidades e opiniões dos seus clientes, 

através de uma abordagem estruturada para recolher e analisar os dados relacionados 

com os clientes.

De acordo com a EFQM, “O cliente é o árbitro final da qualidade do produto e do 

serviço” e o Foco no cliente é um conceito fundamental de Excelência.

Os resultados do cliente expressam o nível de compromisso com a Missão e a con-

cretização da sua Visão e o que isso significa para eles. As organizações investem uma 

quantidade substancial de tempo a compreender os requisitos do cliente e a criar pro-

cessos para fornecer os produtos e serviços que o cliente quer, dentro dos parâmetros 

de tempo, custo e qualidade. O resultado dos indicadores relacionados com os clientes 

é o desfecho desses esforços e acções.

Organizações de Excelência concebem, gerem e melhoram os seus processos, produtos 

e serviços para gerar valor acrescentado para os clientes e outros stakeholders. Definem 

claramente os seus processos e responsabilidades no desenvolvimento, manutenção e 

melhoria dos seus processos-chave. As novas ideias que se encaixam na natureza e na 

importância das mudanças que fará são postas em prática através da inovação.

Os processos destinam-se a desenvolver produtos e serviços que criam valor para os 

clientes. Para inovar há que fazer consulta ao mercado, consultar os clientes e encon-

trar outras formas de feedback para antecipar e identificar novos produtos ou serviços. 

Devem ser envolvidos colaboradores, clientes, parceiros e fornecedores no desenvolvi-

mento de produtos inovadores, serviços e experiências.  

DESCRITOR OBSERVAÇÕES
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Mapeamento de valores

Resultados dos indicadores 
de desempenho 

Resultados
da sociedade 

“Tudo o que uma organização faz produz um resultado”

Esta é uma mensagem importante para todas as organizações. Além dos indicadores 

tradicionais, de custos, volume e qualidade dos produtos ou serviços, todas as organiza-

ções geram resultados da acção de transacções de informações e conhecimento diárias, 

entre duas ou mais partes (entre colaboradores, colaboradores e clientes, etc.)

Nas organizações, todas as acções dos colaboradores são projectadas para acrescentar 

valor ao negócio e, portanto, influenciar o desempenho e os resultados concretos da 

organização.

Os indicadores de desempenho são utilizados pela organização, de forma a acompanhar, 

compreender, prever e melhorar o desempenho da mesma e para prever o seu impacto 

e nas percepções dos seus clientes externos.

Estes indicadores devem dar uma visão clara da eficiência e da eficácia da implementa-

ção e execução da estratégia utilizada, apoiando as políticas e processos da organiza-

ção.

Nos dias de hoje, enquanto o desempenho financeiro continua a ser um factor vital, 

outros parâmetros como o foco no cliente, satisfação dos colaboradores, desenvolvi-

mento da estratégia, desempenho dos fornecedores, parcerias e alianças estratégicas 

são também indicadores importantes. 

Os clientes e os potenciais clientes podem fazer e fazem escolhas. O preço não é o 

único determinante - a posição da organização sobre as questões sociais e ambientais 

pode ter um peso significativo na escolha do consumidor. Acresce o facto das respons-

abilidades legais estarem também a aumentar e, como tal, as organizações precisam de 

se adaptar de forma a garantir a conformidade legal.

A existência de políticas ambientais trazem benefícios reais ao accionista, uma orga-

nização terá muito a ganhar se fizer reciclagem, apoiar a comunidade local, envolver os 

colaboradores nas actividades locais, praticar mecenato, criar emprego na área, etc.

Existem também situações em que as acções de responsabilidade social surgem da ne-

cessidade da organização impedir uma crise emergente, limitar os danos já causados, 

ou proteger a sua reputação. Nenhuma organização está imune a conflitos e problemas 

com as suas responsabilidades sociais.

Organizações de excelência desenham e gerem processos e sistemas que lhes permitam 

compreender, acompanhar e avaliar o seu envolvimento com a sociedade. Recolher e 

analisar os resultados da sociedade é uma parte crucial da sua forma de trabalhar.

DESCRITOR OBSERVAÇÕES
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Tal como anteriormente referido, a aplicação desta ferramenta foi feita através de uma plataforma on-line na qual 

foram convidadas a participar 15 chefias intermédias de cada uma das empresas representadas no Grupo Triciclo. Este 

número foi estabelecido tendo em consideração dois aspectos essenciais: garantir uma representatividade adequada 

das chefias intermédias de cada uma das Empresas (mínimo de 10%) e o número de respostas disponibilizados de 

forma gratuita pelo Barret Values Centre.

Os resultados obtidos da aplicação deste modelo (ver 4.1) às empresas representadas no Grupo Triciclo, são os que 

constam das tabelas e diagramas que se seguem. Por motivos de confidencialidade de informação passamos a desig-

nar cada uma delas por letras.

Como complemento e para que se obtenha uma visão mais ampla apresenta-se também os resultados do conjunto 

das Empresas, sendo que o elo de ligação entre elas é a sua associação ao BCSD. 

Para a interpretação dos resultados obtidos, deverá ser tido em consideração o descrito em 4.1.2 e a tabela síntese que 

se encontra por baixo dos diagramas de resultados.

5.1 Modelo de transformação cultural (CTT)

5
Resultados

Resultados
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Alinhamento entre 

Valores Pessoais 

& Cultura Actual

Alinhamento entre 

a Cultura Actual 

& Cultura desejada

Valores potencialmente 

limitante (VPL) no Top 10 

dos mais votados

Entropia na cultura actual 

(% VPL dentro de todas 

as escolhas)

Novos valores

Full Spectrum

Distribuição dos valores 

escolhidos

Não existem valores coincidentes.

Empresa A

Empresa A

Existem 6 valores coincidentes, o que pode indicar que a empresa já 

dispõe de uma cultura forte e saudável. 

Existe um VPL – “redução de custos”, que pode ser reflexo da crise 

económica actual, e que ao estar também identificado na cultura 

desejada, pode indicar a consciência deste valor ser fundamental para 

a sobrevivência da empresa no mercado.

A entropia é de 19%, que pode indicar problemas que devem ser 

analisados em detalhe e devidamente acompanhados.

O valor “aprendizagem contínua ” é importante para os indivíduos e é 

requerido na Cultura Desejada, mas não está identificado na Cultura Ac-

tual. Na Cultura Desejada os valores “compromisso dos colaboradores”, 

“res-ponsabilidade social”, “comunicação aberta”, “trabalho em equi-

pa”, “adaptabilidade”, “crescimento organizacional” e “reconhecimento 

dos colaboradores” são requisitos novos. 

A cultura actual apresenta dois blind spots, nos níveis 5 e 7. Na cul-

tura desejada a empresa demonstra uma configuração full spectrum, 

com maior incidência nos níveis inferiores. Neste sentido, terão de 

ser tomadas medidas para fazer convergir os valores para os níveis 

superiores.

Os valores pessoais incidem na sua maioria para os níveis 4 e 5. Veri-

fica-se que os valores seleccionados na cultura desejada são predomi-

nantemente de níveis mais elevados, indiciando uma maior preocu-

pação com o bem comum e a transformação, ao invés de interesse 

próprio.

ResultadosResultados
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Existem 2 valores coincidentes, que pode demonstrar que as pessoas 

têm disponibilidade para utilizar o seu potencial e capacidades para 

trabalhar.

Empresa B

Existem 7 valores coincidentes, que pode indicar que a empresa tem 

uma cultura forte e saudável.

Existem um VPL na cultura actual – “redução custos”, que apenas com 

uma análise mais profunda se poderá concluir ser uma contribuição 

para entropias na empresa.

A entropia é de 15%, que pode indicar problemas que devem ser 

analisados em detalhe e devidamente acompanhados. 

Não existem valores coincidentes entre os valores pessoais e a cultura 

desejada.

Na Cultura Desejada os valores “eficiência”, “responsabilidade social” 

e “reconhecimento dos colaboradores” são requisitos novos.

A empresa demonstra características de uma organização full spec-

trum, tanto na cultura actual como na desejada, com a existência 

de um blind spot no nível 5. Devem ser desenvolvidas medidas no 

sentido de alinhar os valores neste nível. 

Os valores pessoais incidem na sua maioria para os níveis 4 e 5.

Verifica-se que os valores seleccionados na cultura desejada são pre-

dominantemente de níveis mais elevados, indiciando uma maior pre-

ocupação com o bem comum e a transformação, ao invés de interesse 

próprio.

Alinhamento entre 

Valores Pessoais 

& Cultura Actual

Alinhamento entre 

a Cultura Actual 

& Cultura desejada

Valores potencialmente 

limitante (VPL) no Top 10 

dos mais votados

Entropia na cultura actual 

(% VPL dentro de todas 

as escolhas)

Novos valores

Full Spectrum

Distribuição dos valores 

escolhidos

Resultados
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Empresa B

Empresa C

Resultados

Existe 1 valores coincidente, que pode demonstrar que as pessoas têm 

disponibilidade para utilizar o seu potencial e capacidades para tra-

balhar.

Empresa C

Existem 2 valores coincidentes, o que pode indicar que a empresa está 

em parte no caminho certo para atingir os seus objectivos, mas ainda 

necessita trabalhar mais a cultura. 

Não existem VPL.

A entropia é de apenas 2%, que pode indicar que a empresa tem um 

funcionamento saudável.

Os valores “aprendizagem contínua” e “atitude positiva” são impor-

tantes para os indivíduos e são requeridos na Cultura Desejada, mas 

que não estão identificados na Cultura Atual. 

Na Cultura Desejada os valores “crescimento organizacional”, “orienta-

ção para objectivos”, “qualidade”, “abertura”, “produtividade”, “realiza-

ção dos colaboradores” e “valores partilhados” são requisitos novos.

A cultura actual demonstra características de uma organização full 

spectrum, assumindo que o nível 1 está assegurado. Na cultura dese-

jada, para que a empresa demonstre uma configuração full spectrum, 

assumindo que o nível 2 já está assegurando, deverá desenvolver me-

didas no sentido de alinhar os valores no nível 7.

Os valores pessoais incidem na sua maioria para o nível 5.

Verifica-se que os valores seleccionados na cultura actual e na dese-

jada são muito similares nos diferentes níveis de consciência.
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Resultados

Existem 2 valores coincidentes, que pode demonstrar que as pessoas 

têm disponibilidade para utilizar o seu potencial e capacidades para 

trabalhar.

Empresa D

Existem 5 valores coincidentes, o que pode indicar que a empresa está 

no caminho certo. 

Não existem VPL.

A entropia é de 11%, que pode indicar problemas que devem ser 

analisados em detalhe e devidamente acompanhados.

Os valores “confiança” e “crescimento profissional” são valores im-

portantes para os indivíduos e são requeridos na Cultura Desejada, 

mas não estão identificados na Cultura Actual. 

Na Cultura Desejada os valores “crescimento organizacional”, “clar-

eza”, “comunicação aberta”, “desenvolvimento da liderança” e “ex-

celência”, são requisitos novos. 

A cultura actual apresenta dois blind spots nos níveis 1 e 7. A cultura 

desejada demonstra uma tendência para uma configuração full spec-

trum, com um blind spot no nível 7. Contudo, nota-se que existe uma 

grande expressão de valores nos níveis 4 e 5, indicando que existe 

vontade de atingir níveis superiores.

Os valores pessoais incidem na sua maioria para os níveis 4 e 5.

Verifica-se que os valores seleccionados na cultura actual e na dese-

jada são muito similares nos diferentes níveis de consciência.

Alinhamento entre 

Valores Pessoais 

& Cultura Actual

Alinhamento entre 

a Cultura Actual 

& Cultura desejada

Valores potencialmente 

limitante (VPL) no Top 10 

dos mais votados

Entropia na cultura actual 

(% VPL dentro de todas 

as escolhas)

Novos valores

Full Spectrum

Distribuição dos valores 

escolhidos
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Empresa D

Empresa E

Resultados

Existem 5 valores coincidentes, que pode demonstrar que as pessoas 

estão dispostas a utilizar todo o seu potencial e capacidade para tra-

balhar.

Empresa E

Existem 5 valores coincidentes, o que pode indicar que a empresa está 

no caminho certo. 

Existe um VPL na cultura actual – “redução custos”, que apenas com 

uma análise mais profunda se poderá concluir ser uma contribuição 

para entropias na empresa.

A entropia é de apenas 7%, que pode indicar que a empresa tem um 

funcionamento saudável.

O valor “compromisso” é importante para os indivíduos e é requerido 

na Cultura Desejada, mas não está identificado na Cultura Actual. 

Na Cultura Desejada, os valores “visão partilhada”, “coaching/ men-

toring”, “fazer a diferença”, “realização dos colaboradores”, “reco-

nhecimento dos colaboradores”, “trabalho em equipa” e “transpar-

ência” são requisitos novos.

A cultura actual apresenta dois blind spots, nos níveis 5 e 7. Na cul-

tura desejada a empresa demonstra uma configuração full spectrum, 

com maior incidência nos níveis inferiores. Neste sentido, terão de 

ser tomadas medidas para fazer convergir os valores para os níveis 

superiores.

Os valores pessoais incidem na sua maioria para os níveis 4 e 5.

Verifica-se que os valores seleccionados na cultura desejada são pre-

dominantemente de níveis mais elevados, indiciando uma maior pre-

ocupação com o bem comum e a transformação, ao invés de interesse 

próprio.
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Existem 2 valores coincidentes, que poderá demonstrar que as pes-

soas têm disponibilidade para utilizar o seu potencial e capacidades 

para trabalhar.

Empresa F

Existem 5 valores coincidentes, podendo indicar que a empresa está 

no caminho certo. 

Não existem VPL.

A entropia é de apenas 6%, que pode indicar que a empresa tem um 

funcionamento saudável.

Não existem valores coincidentes entre os valores pessoais e a cultura 

desejada.

Na Cultura Desejada, os valores “empreendedor”, “colaboração com 

o cliente”, ”compromisso dos colaboradores”, “crescimento orga-

nizacional” e “criatividade” são requisitos totalmente novos. 

A cultura actual apresenta um blind spot no nível 6 assumindo que o 

nível 1 já está assegurado. A cultura desejada demonstra uma config-

uração full spectrum. Contudo, nota-se que existe alguma expressão 

de valores nos níveis 4 e 5.

Os valores pessoais incidem na sua maioria para o nível 4 e 5.

Verifica-se que os valores seleccionados na cultura desejada são pre-

dominantemente de níveis mais elevados, indiciando uma maior pre-

ocupação com o bem comum e a transformação, ao invés de interesse 

próprio.

Alinhamento entre 

Valores Pessoais 

& Cultura Actual

Alinhamento entre 

a Cultura Actual 

& Cultura desejada

Valores potencialmente 

limitante (VPL) no Top 10 

dos mais votados

Entropia na cultura actual 

(% VPL dentro de todas 

as escolhas)

Novos valores

Full Spectrum

Distribuição dos valores 

escolhidos

Resultados
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Empresa F

Empresa G

Resultados

Não existem valores coincidentes.

Empresa G

Existem 4 valores coincidentes, podendo indicar que a empresa está 

no caminho certo. 

Existem três VPL – “redução de custos”, “burocracia” e “ quintas/

quintais”. 

A entropia é de 17%, que pode indicar problemas que devem ser 

analisados em detalhe e devidamente acompanhados.

Os valores “aprendizagem contínua”, “atitude positiva” e “ética“ são 

importantes para os indivíduos e são requeridos para a Cultura Dese-

jada, mas não estão identificados na Cultura Actual. 

Na Cultura Desejada, os valores “comunicação aberta”, “desenvol-

vimento da liderança” e “produtividade” são requisitos totalmente 

novos.

A cultura actual apresenta dois blind spots nos níveis 2 e 7. 

A cultura desejada demonstra uma tendência para uma configura-

ção full spectrum, assumindo que o nível 1 já está assegurado. 

Os valores pessoais incidem na sua maioria para os níveis 4 e 5.

Verifica-se que os valores seleccionados na cultura desejada são pre-

dominantemente de níveis mais elevados, indiciando uma maior pre-

ocupação com o bem comum e a transformação, ao invés de interesse 

próprio.
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Não existem valores coincidentes.

Empresa H

Existe 1 valor coincidente, o que poderá indicar que os indivíduos 

estão infelizes e frustrados, pretendendo novas mudanças ou que se 

siga uma nova direcção.

Existem 5 VPL – “foco no curto prazo”, “redução de custos”, “quin-

tas/quintais”, “burocracia” e “hierarquia”.

A entropia é de 43%, que pode indicar graves problemas que de-

vem ser analisados em detalhe, com urgência, e serem devidamente 

acompanhados.

Os valores “atitude positiva” e “ética” são valores importantes para 

os indivíduos e são requeridos na Cultura Desejada, mas não estão 

identificados na Cultura Actual. 

Na Cultura Desejada, os valores “assumir riscos”, “perspectiva de lon-

go prazo”, “profissionalismo”, “excelência” e “reconhecimento dos 

colaboradores” são requisitos novos

A cultura actual apresenta dois blind spots nos níveis 2 e 7. na cul-

tura desejada, para que a empresa demonstre uma configuração full 

spectrum, assumindo que o nível 1 já está assegurando, deverá desen-

volver medidas no sentido de alinhar os valores no nível 6.

Os valores pessoais incidem na sua maioria para os níveis 4 e 5.

Verifica-se que os valores seleccionados na cultura desejada são pre-

dominantemente de níveis mais elevados, indiciando uma maior pre-

ocupação com o bem comum e a transformação, ao invés de interesse 

próprio.

Alinhamento entre 

Valores Pessoais 

& Cultura Actual

Alinhamento entre 

a Cultura Actual 

& Cultura desejada

Valores potencialmente 

limitante (VPL) no Top 10 

dos mais votados

Entropia na cultura actual 

(% VPL dentro de todas 

as escolhas)

Novos valores

Full Spectrum

Distribuição dos valores 

escolhidos

Resultados
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Resultados

Não existem valores coincidentes.

Total das Empresas

Existem 5 valores coincidentes, indicando que as empresas estão no 

bom caminho, contudo ainda há aspectos que poderão melhorar.

Existe um VPL na cultura actual – “redução custos”, que apenas com 

uma análise mais profunda se poderá concluir ser uma contribuição 

para entropias na empresa.

A entropia é de 16%, que pode indicar problemas que devem ser 

analisados em detalhe e devidamente acompanhados.

Os valores “ética”, “atitude positiva” e “aprendizagem contínua” são 

valores importantes para os indivíduos e são requeridos na Cultura 

Desejada, mas não estão identificados na Cultura Actual. 

Na Cultura Desejada os valores “crescimento organizacional”, “comu-

nicação aberta”, “reconhecimento dos colaboradores” e “excelência” 

são requisitos totalmente novos.

A cultura actual apresenta dois blind spots nos níveis 5 e 7. As em-

presas demonstram uma cultura desejada com uma configuração full 

spectrum. Contudo, nota-se que existe alguma expressão de valores 

nos níveis 2 e 4.

Os valores pessoais incidem na sua maioria para o nível 4 e 5.

Verifica-se que os valores seleccionados na cultura desejada são pre-

dominantemente de níveis mais elevados, indiciando uma maior 

preocupação com o bem comum e a transformação, ao invés de in-

teresse próprio.

Empresa G

Total das Empresas
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Resultados

A aplicação piloto da Tri Measures it incidiu sobre a Empresa C, recorrendo à mesma popu-

lação utilizada pelo CTT, no sentido de se tentar aferir e comparar os resultados obtidos por 

duas ferramentas distintas. Diferenças de visão sobre a empresa entre o CEO e as suas chefias 

intermédias. 

5.2 Tri Measures it - Triciclo

Figura 8 - Relação entre a visão do CEO e a das suas chefias intermédias

Zonas coincidentes CEO e colaborador

Legenda

Zonas de respostas apenas do CEO

Zonas de respostas apenas co colaborador

Diferenças de visão sobre a empresa entre o CEO e as suas chefias intermédias

Dos resultados obtidos há a destacar: 

• A existência de um coincidência perfeita entre a visão CEO da empresa e das suas 

chefias intermédias no tipo de liderança existente, nas parceria e recursos estabelecidos 

e utilizados e nos processos internos à empresa.

• Que na óptica do CEO, a empresa tem claramente definidas a Estratégia de Susten-

tabilidade e as políticas que visam a sua obtenção (nível 7 em todos os descritores do 

primeiro quadrante). Contudo, essa mensagem pode não estar a ser passada para os 

níveis hierárquicos mais abaixo no que se refere às Políticas propriamente ditas e às 

Pessoas, uma vez que, nestes dois descritores apresentam gaps bastante significativos 

(de 4 e 5 níveis).  

• Relativamente aos resultados da aplicação das políticas, genericamente, existe a per-

cepção pelo CEO de que as políticas definidas (1o quadrante) não se estão a repercutir 

totalmente nos resultados (ver os níveis mais baixos das respostas do CEO no 2o quadrante).  
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Figura 9 - Relação entre as políticas e os resultados - perspectiva das chefias intermédias

Legenda

Níveis onde há políticas definidas na empresa mas onde os seus resltados não
atingiram o mesmo nível

Níveis onde os resultados obtidos são superiores às políticas definidas

Níveis onde há coincidência entre as políticas e os resultados

DIFERENÇAS ENTRE POLÍTICAS DEFINIDAS E OS SEUS RESULTADOS

Dos resultados obtidos há a destacar: 

• Que para as chefias intermédias, as políticas existentes, não estão a repercutir os re-

sultados desejados em dois dos descritores – Clientes e Empresa. Esta situação deverá 

ser analisada com maior detalhe, no sentido de se perceber o que está na realidade a 

acontecer; 

• No que se refere à gestão das pessoas na organização e as políticas definidas, as 

mesmas estão em linha com os resultados alcançados, existindo contudo uma margem 

para melhorar; 

• No que se refere às relações com a Sociedade, as chefias intermédias reconhecem 

resultados num nível de consciência onde não identificaram a existência de políticas. 

No quadro superior, apresentam-se os pontos a melhorar por parte da organiza-

ção. A mesma deverá avaliá-los de forma a decidir quais as áreas prioritárias para 

atingir o desenvolvimento sustentável. A partir desta decisão, as medidas tomadas 

devem assegurar a concretização dos objectivos.

Resultados
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Os objectivos iniciais a que nos propusemos foram totalmente 

atingidos, no entanto partilhamos o sentimento que o trabalho 

ainda agora começou, cabendo às empresas do Grupo a decisão 

sobre o que fazer com os resultados chegados em cada uma 

delas (ver ponto 5). 

De facto, este tipo de avaliação revela-se um instrumento poderoso 

para se efectuar o diagnóstico cultural de uma empresa, sendo 

de realçar que de uma maneira geral os resultados obtidos estão 

em linha com o sentimento de cada elemento do grupo com a 

sua empresa. 

Relativamente à ferramenta Tri Measures it criada por este grupo 

de trabalho, está a ser alvo de desenvolvimento informático com 

o apoio da Via Consulting e estará, num futuro próximo, resi-

dente no website do BCSD Portugal para possível utilização por 

todos os seus membros (www.bcsdportugal.org). 

Quando comparados, de forma directa, os resultados das duas ferra-

mentas (CTT e Tri Measures it), conclui-se que estas são dificilmente 

comparáveis. Isto deve-se a estas assentarem em pressupostos de 

avaliação de níveis de consciência diferentes. 

Contudo é de notar uma convergência nos dois modelos para 

o mesmo padrão de níveis de consciência, i.e., empresas que 

no modelo CTT obtiveram níveis de consciência mais elevados, 

apresentam-se de igual forma no modelo Tri Measures it, assim 

como o inverso também se observou. 

6 
Conclusões

Conclusões
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