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RESUMO 
 
 

 
O objetivo desse trabalho foi investigar a contribuição do curso de Administração na 
formação de uma visão sistêmica das relações sociais, econômicas e ambientais dos 
seus egressos na visão dos mesmos. A tomada de decisões no ambiente corporativo 
requer que se considerem os interesses sociais e ambientais, além do econômico; 
devido, em particular, à atual crise civilizatória em que vivemos. A metodologia 
utilizada é a qualitativa, por meio da pesquisa exploratória, bibliográfica e de campo. O 
trabalho buscou aliar o suporte teórico, por meio das contribuições de Elkington (1994), 
Sachs (2006), Porrit (2007), Aligleri (2009), Barbierri (2010), Fazenda (2001,2008) 
Freire (1981,1987,1996), Leff (2009), Leonard (1997), Kleiton (2012), Tilbury e 
Wortman (2004), Freeman (1984), Savage (1991), Mitchell (1997), Katz (1990), 
Martinelli (1997), ao campo empírico, tendo sido aplicadas entrevistas em profundidade 
com egressos do curso bacharelado em Administração que cursaram a disciplina de 
sustentabilidade. De acordo com a pesquisa realizada, identificou-se que os egressos 
não consideram que a disciplina de sustentabilidade tenha contribuído para o 
desenvolvimento de competências profissionais significativas para um administrador 
com uma visão sistêmica, entretanto quando o tema foi abordado de forma 
interdisciplinar houve maior aproveitamento por parte dos egressos. 
  
Palavras-chave: Ensino de administração. Sustentabilidade. Visão sistêmica. Egresso 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 
This work aimed at investigating how Business Schools, at undergraduate level, 
contributes for a systemic view towards social relations, economic and environmental in 
the egress’ perspective. We were motivated by the fact that the decision making process 
in a corporative environment requires a balance in social, environmental and 
economical interests due, in particular, to the so-called crisis of civilization. We have 
used a qualitative, exploratory, bibliographic methodology. The theorichal support 
throughout this research was given by Elkington (1994), Sachs (2006), Porrit (2007), 
Aligleri (2009), Barbierri (2010), Fazenda (2001,2008) Freire (1981,1987,1996), Leff 
(2009), Leonard (1997), Kleiton (2012), Tilbury e Wortman (2004), Freeman (1984), 
Savage (1991), Mitchell (1997), Katz (1998)Martinelli (1997). Furthermore, we 
 interviewed Business School egresses that took the Sustainability discipline. According 
to our findings, this discipline is not considered by the egresses as of significant 
contribution for the development of their competences as a professional with a systemic 
view. However, when an interdisciplinary approach was given, the theme was more 
beneficial. 
 

Keywords:  Education administration, Sustainability.  Systemic view.Egress. 
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INTRODUÇÃO 
 

  O tema sustentabilidade tem apresentado crescente interesse na sociedade e está 

presente na mídia e nas discussões acadêmicas. É possível perceber o surgimento de 

valores ambientais e sociais em âmbito mundial. Tal interesse se deve principalmente a 

atenção despertada face às mudanças climáticas causadas pela ação predatória do 

homem no meio ambiente resultando uma emergência planetária. Em 2012, o Brasil foi 

sede do encontro que marcou o vigésimo aniversário da Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, o Rio-92, e também os dez anos da Cúpula 

Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável.  

Durante a conferência de 2012, chefes de Estado e de Governo, ativistas 

ambientais, cientistas e representantes de mais de 150 países tinham por objetivo 

renovar e reafirmar a participação dos líderes dos países com relação ao 

Desenvolvimento Sustentável no planeta Terra. A importância de uma instância global 

foi uma das grandes discussões da conferência. Foi discutido a necessidade de unir as 

metas de preservação do meio ambiente com as necessidades contínuas de progresso 

econômico, isto é, progredir sem agredir o meio ambiente.  

O cenárioem que se vive é propício para essa discussão, os impactos das 

atividades humanas no meio ambiente possuem consequências cada vez mais 

complexas. Segundo dados da Agência Internacional de Energia (AIE), em junho de 

2013,as emissões de CO² (dióxido de carbono) em todo o mundo aumentaram 1,4% em 

2012, nível considerado recorde. Fatos como esse levou a uma postura mais atenta da 

sociedade em relação às estratégias utilizadas pelas empresas e a maneira pela qual 

buscam alcançar seus objetivos. Ou seja, a missão da empresa está além do 

cumprimento de suas obrigações legais, ela deve também incluir em seus objetivos as 

expectativas e valores da sociedade. (OLIVEIRA, 1984).    

Denúncias de mal uso de recursos naturais, utilização de mão de obra escrava, 

exploração do trabalho infantil e sonegação de impostos não são raras. Borges,Medeiros 

e Casado (2010) afirmam que as ocorrências de diversos escândalos corporativos no 

início dos anos 2000 geraram uma grave crise de confiança pública e chamou a atenção 

para o poder que as corporações adquiriram, suscitando mudanças no setor privado e no 
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setor público. Nesse cenário, em que é necessário balancear interesses públicos e 

privados, é imprescindível que os futuros gestores tenham uma formação adequada para 

promover esse balanço e assim faz-se a seguinte pergunta: O curso de bacharelado em 

Administração tem contribuído para a formação de uma visão sistêmica das relações 

sociais, econômicas e ambientais de seus egressos na visão dos mesmos? 

O Curso de Administraçãotem por responsabilidade a formação profissional 

desses alunos, futuros dirigentes e executivos. A inserção do tema Sustentabilidade na 

formação desse profissional deve qualificá-lo para um posicionamento crítico ante a 

realidade socioambiental, tendo como horizonte a transformação de hábitos e práticas 

sociais e a formação de uma cidadania ambiental que os mobilize para a questão da 

sustentabilidade em seu significado maior. (JACOBI; RAUFFLET; ARRUDA, 2005). 

Tal visão é relevante para a sociedade tendo em vista que por trás de notícias 

sobre escândalos corporativos, é possível encontrar também gestores oriundos das 

escolas de negócios. Urdan e Huertas (2004) abordam a importância da ética no ensino 

da Administração e sublinham que a educação é uma das soluções para garantir que a 

responsabilidade socioambiental permeie as decisões empresariais.  

Para Dambrowski (2006), o administrador com conhecimento da gestão 

ambiental é um profissional dotado de um diferencial para a visão de processos e ações 

estratégicas, promotores intrínsecos do sucesso em Administração. 

Pesquisas têm sido desenvolvidas sobre o tema Sustentabilidade. (KREITLON, 

2012; CAMARGO, 2009; SCHWEIGERT, 2007; TUDE, 2007; LANG, 2009; OSORIO 

e MEDEIROS, 2013; CARIDADE, 2012; DEMAJOROVIC, 2012; TELLES, 2011; 

VENZKE e NASCIMENTO, 2013; GONÇALVES-DIAS; HERRERA, CRUZ, 2013).  

Entretanto, parte destas pesquisas tem abordado o assunto apenas do ponto de vista 

social, ambiental, econômica, geográfica e cultural. (SACHS, 1993). 

 Outras investigam os aspectos multidimensionais: justiça social, viabilidade 

econômica, Sustentabilidade ambiental, democracia, solidariedade e ética.(CARMANO; 

MULLER, 1993). Apesar da parte das pesquisas abordarem o tema sob a ótica de 

gestores, essa pesquisa terá como foco o egresso de Administração e a sua formação.  
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1.1 Problema dePesquisa 

Apesar de o termo Sustentabilidade estar cada vez mais presente no ambiente 

empresarial, para Claro; Claro e Amâncio (2008) a sociedade ainda convive com 

escândalos corporativos. Parte dessas denúncias trata do impacto da ação das empresas 

sobre o meio ambiente. Os temas socioambientais, tais como mudanças climáticas, 

poluição severa do ar, acesso à água potável, extinção da biodiversidade marinha, 

aquática e terrestre, entre outros, passaram a ter um olhar mais atento da sociedade.  

Diante desse quadro, o papel desempenhado pelos gestores e administradores 

passa a ser questionado pela sociedade, assim como o papel dos cursos de 

Administração no Brasil, tendo em vista que são responsáveis pela formação de 

profissionais, que poderão se tornar futuros executivos, assim se faz necessário avaliar a 

qualidade do ensino ofertado pelas Instituições de Ensino Superior . Dessa forma, o 

problema de pesquisa deste trabalho pode ser colocado da seguinte forma: para que o 

futuro gestor tenha uma formação adequada que contemple o novo paradigma da 

Sustentabilidade é necessário um alinhamento entre o que se ensina nas instituições de 

ensino superior e o que se necessita para o ambiente empresarial. O que leva a seguinte 

questão de pesquisa: O curso de Administração tem contribuído para a formação de uma 

visão sistêmica das relações sociais, econômicas e ambientais de seus egressos na visão 

dos mesmos? 

 

1.2 Objetivo Geral 

O objetivo desse trabalho é investigar a contribuição do curso de bacharelado 

emAdministração na formação de uma visão sistêmica das relações sociais, econômicas 

e ambientais dos seus egressos na visão dos mesmos. 

 

1.2.1Objetivos Específicos 

• Investigar a valorização que os egressos do curso de Administração 

conferem às questões ambientais, sóciais e econômicas; 
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• Analisar a influência percebida da disciplina de Sustentabilidade na atuação 

profissional do egresso;  

• Analisar a opinião dos egressos sobre o possível alinhamento entre o que se 

ensina na Instituição de Ensino superior pesquisa e o que se necessita para o 

ambiente empresarial, quando se faz um recorte sobre as questões da 

Sustentabilidade.  

• Investigar outras influências no curso que podem ter colaborado para a 

formação e visão sistêmica do egresso.  

 

 

1.3 Justificativa 

As Instituições de Ensino Superior (IES) são responsáveis pela formação da elite 

intelectual do país (VESCE NETO, 2007). Entre essa elite, estão profissionais e líderes 

responsáveis por decisões que, em sua maioria, impactam a sociedade. Atualmente, 

muitas dessas lideranças necessitam lidar com questões socioambientais, apesar de, em 

alguns casos, o tema ter sido pouco abordado durante a estada destes líderes na 

universidade. Para Passador e Canoff(2004) um dos grandes desafios da Universidade 

na ‘Era Global’ passa a ser o de oferecer uma formação capaz de também desenvolver 

responsabilidade socioambiental nas pessoas que compõem as organizações.   

Em 2013, a Sustentabilidade passou a fazer parte do currículo acadêmico de 

todas as Instituições de Ensino Superior Brasileira. É fundamental para a construção de 

uma sociedade ambientalmente justa, uma formação sistêmica que assegure o 

comportamento responsável do futuro gestor.  

 
Se a universidade não for capaz de incutir em seus alunos e em seus 
professores esse espírito de justiça – pior ainda – se deixar que neles 
se desenvolvam sentimentos de indiferença para com os demais, estará 
falhando em sua missão de formar excelentes seres humanos; estará 
traindo sua responsabilidade social. (PETERS, 2001, p.201).  

 

Parte da preocupação com o ensino da Sustentabilidade está ligada aos 

escândalos corporativos. Dentre os problemas enfrentados pela sociedade, encontram-se 

denúncias de mal uso de recursos naturais, utilização de mão de obra escrava, 

exploração do trabalho infantil, sonegação de impostos e desastres ambientais.(SERPA, 
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2004). Soma-se a essa lista a preocupação com as futuras gerações que poderão sofrer 

com o resultado de um modelo econômico de desenvolvimento que pouco estimula o 

consumo consciente e prioriza a exploração de fontes de energias fósseis e, portanto, 

não renováveis. De fato, o futuro da humanidade dependerá de um modelo de utilização 

dos recursos naturais que diminua os impactos sobre o meio ambiente. 

A ânsia pelo crescimento econômico e o progresso material está deixando os 

principais valores da sociedade como desenvolvimento humano, sobrevivência e bem-

estar presente e futuro de nossa espécie e de todas que compartilham a biosfera entre 

nós em segundo plano. (PENNA, 1999). 

A direção da sociedade contemporânea não deve ser tão somente determinada à 

produção de riquezas, mas sim proporcionar uma melhor distribuição e utilização, o que 

exige efetiva mudança de postura entre o homem os recursos disponíveis na natureza, na 

sociedade e economia de forma harmônica. (GOMES, 2006). 

Neste contexto, o futuro gestor deve ser preparado para ponderar interesses 

organizacionais com interesses da sociedade. Tal formação é imprescindível para 

garantir que atividades empresariais não sejam favorecidas a custo do bem-estar social. 

No entanto, ainda são poucas as práticas observadas nas IES – Instituição de 

Ensino Superior, as quais têm o papel de qualificar e conscientizar os cidadãos 

formadores de opinião de amanhã. (TAUCHEN, 2006). É importante avaliar não só a 

qualidade do ensino da Sustentabilidade, mas também como o estudo do tema tem 

refletido na atuação profissional do egresso. Na visão de Schwartzman e Castro (1999) 

o estudo do egresso possibilita, entre outras coisas, uma melhor compreensão das 

questões ligadas à qualidade do ensino, adequação curricular e situação profissional.O 

tema Sustentabilidade vem sendo objeto de estudo entre pesquisadores (BACHA; 

SANTOS; SCHAUN, 2010). Entretanto, de acordo com o rastreamento bibliográfico 

realizado nesta presente pesquisa, poucos estudos abordam o ensino da Sustentabilidade 

e a sua contribuição para uma visão sistêmica desse futuro gestor. Portanto, a proposta 

deste trabalho é investigar a contribuição do curso de Administração na formação de 

uma visão sistêmica das relações sociais, econômicas e ambientais do seu egresso na 

visão do mesmo. Além da contribuição acadêmica, este estudo poderá auxiliar a rever o 
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conteúdo curricular da disciplina de Sustentabilidade e a formação dos alunos do curso 

de Administração.  

Esta dissertação está organizada em quatro seções, a fundamentação teórica 

aborda primeiramente a literatura e os aspectos relacionados à sustentabilidade, o ensino 

superior de Administração, educação para a sustentabilidade e visão sistêmica no ensino 

de Administração. Posteriormente, aborda os procedimentos metodológicos, seguindo 

com a análise dos resultados da pesquisa e, por fim, apresenta suas considerações finais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

Para suporte do referencial teórico desta dissertação, foi realizado um estudo 

bibliográfico. Os artigos científicos, dissertações e teses utilizados como base foram 

extraídos dos portais: Spell (ScientificPeriodicalsElectronic Library), Scielo (Scientific 

Eletronic Library),ANPAD(Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração),no banco de teses e dissertações do portal CAPES(Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e EBSCO (Ebsco 

Holdersonlineresearchdatabase). 

 

Foi utilizado o recorte temporal de 2008 a 2013 e as palavras-chave utilizadas 

foram: “Ensino de Administração”, “Sustentabilidade” e “Egresso”. A fundamentação 

teórica deste trabalho abordou os temas Sustentabilidade, Indicadores de 

Sustentabilidade, Ensino de Administração e o Ensino da temática Sustentabilidade nos 

cursos de Bacharelado em Administração e Visão sistêmica na Administração. A 

investigação incluiu livros, periódicos científicos, teses e dissertações.  

 

Como resultado da pesquisa bibliográfica, e de acordo com os procedimentos 

apresentados na Figura 1 foram selecionados os trabalhos mais relevantes ao tema para 

serem utilizados como referencial teórico para a condução dessa pesquisa.  
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Figura 1- Rastreamento Bibliográfico 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
2.1 Sustentabilidade 

 

2.1.1 Aspectos Conceituais 

 

O surgimento dos questionamentos envolvendo a capacidade de regeneração dos 

recursos naturais, em contraponto aos anseios de produção humana, se deu entre 1983 e 

1987. Segundo Carrieri, Silva e Pimentel (2009), nesse período, a Comissão Brundtland 

elaborou um extenso relatório sobre os principais impactos da ação humana no meio 

ambiente, além de uma série de recomendações para frear o que poderia ser o caos 

mundial previsto.Este relatório editado pela WCED (World Commission on 

Environment and Development, 1987), foi denominado Our common future. Pela 

primeira vez, então, fez-se referência formal ao conceito de Desenvolvimento 

Sustentável. O mesmo foi definido da seguinte forma: Satisfazer as necessidades 

dopresente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas 

próprias necessidades.  
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A definição acima, proposta pela Comissão Brundtland,é criticada por ser 

considerada uma definição pobre e inoperante. Para Fernandes (2003, p.13), o termo 

é constituído de algumas "categorias abstratas" , como por exemplo: ‘gerações futuras 

e a humanidade’ , que impedem que seja realizada uma análise que respeite as 

diferenças sociais apresentadas entre os países. A intenção seria a de alcançar uma 

aceitação global que representasse certo consenso, não destinando a devida atenção 

intelectual para o enfrentamento de discussões concretas indispensáveis ao assunto. 

Outros autores Lelé (1991), Howarth,(1997) e Giddens (2009), consideram 

que, ao se tomar por base a definição de Brundtland, a integridade dos recursos 

naturais deveria ser mantida independente das preferências humanas, ou que o termo 

pode evoluir para um ‘ termo de efeito’  (catch-phrase) desprovido de qualquer sentido 

conceitual, prático e operacional. 

De fato, os conceitos relacionados à Sustentabilidade são relativamente 

recentes e, portanto, vêm recebendo contribuições significativas para o melhor 

entendimento do tema. Segundo Barbieriet al.(2010), ainda não há um consenso sobre 

a definição de Sustentabilidade na literatura, tendo em vista que tal termo se originou 

da contribuição de diferentes escolas e pensamentos 

Para Solow (apud NELSON, 1991, p.141) a definição de Sustentabilidade é 

vaga e seu significado pertence mais a ética que a ciência. A Sustentabilidade, então, 

deveria ser entendida como uma “ obrigação de conduta de maneira a deixar para o 

futuro a opção ou a capacidade de estar tão bem quanto nós estamos” . 

Para Porrit (2007), Sustentabilidade é a capacidade de continuidade no futuro 

de longo-prazo, ou seja, é o objetivo último, o destino desejado para a espécie 

humana e para qualquer outra espécie. Na mesma linha, Furtado (2005) explica que o 

termo sustentável significa defensável, suportável, capaz de ser mantido e preservado, 

uma vez que determinadas condições e recursos não sejam depredados, debilitados ou 

danificados permanentemente.  

Nessa perspectiva, considera-se Desenvolvimento Sustentável o processo pelo 

qual nos movemos no sentido da Sustentabilidade. (PORRIT, 2007). Entretanto, a 

expressão ‘Desenvolvimento Sustentável’  é criticada por ter significado contraditório, 

já que ‘Sustentável’  implica em continuidade e equilíbrio, enquanto 
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‘desenvolvimento’ implica em dinamismo e mudança. Assim, os ambientalistas são 

tocados pelo ângulo da Sustentabilidade, enquanto governos e negócios colocam o 

foco no termo desenvolvimento. (GIDDENS, 2009). 

Apoiado na definição da Comissão Brundtland, Furtado (2005) define 

Desenvolvimento Sustentável como sendo a aquisição quantitativa e qualitativa de 

bens e serviços providos pela natureza para atendimento das necessidades econômicas, 

ambientais e sociais dos atuais integrantes de todos os setores da sociedade humana, 

sem comprometer o direito das gerações futuras de disporem de bens e serviços 

naturais para atenderem a suas próprias necessidades. 

Para Lafferty e Meadowcroft (2000) mais importante que os conceitos dos 

termos Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável é a compreensão de quais são 

efetivamente os objetivos que estes conceitos expressam. Para os autores, 

Desenvolvimento Sustentável é uma visão interdependente entre a promoção do 

bemestar humano, satisfazendo suas necessidades básicas e a proteção do ambiente 

natural, considerando o destino das gerações futuras. 

 Em outras palavras, significa tanto atingir a equidade entre ricos e pobres 

como ampliar a participação dos mesmos nos processos decisórios.Para Sachs (2006) 

há três subconjuntos que fazem parte do conceito de ambiente, sendo eles: o meio 

natural, as tecno estruturas criadas pelo homem e o meio social. O autor faz um 

recorte isolando como variáveis, o ambiente, a população, as técnicas, os recursos 

naturais e o produto. Sachs (2006) também aponta os possíveis efeitos na relação 

entres esses subconjuntos: 

• Efeitos sobre o meio ambiente dos modos de utilização dos recursos e 

das técnicas de produção empregadas; 

• Impacto dos modos de consumo dos produtos sobre o meio ambiente; 

• Impacto dos assentamentos humanos sobre o meio ambiente; 

• Degradação dos recursos naturais devido a fatores que provocam 

danos; 

• Condicionamento da produção pela qualidade do meio Ambiente visto 

como componente da qualidade de vida. (SACHS,2006, p. 59). 
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Nos pensamentos de Sachs (2006) há duas características essenciais do 

planejamento adaptável ao universo do Desenvolvimento Sustentável: o pensamento 

sistêmico e a participação. Em relação ao primeiro, o autor enfatiza a visão da 

realidade circundante, uma visão urbanista da economia e a consideração da dimensão 

ambiental em toda formulação estratégica. No que se refere a participação, o autor 

acredita no envolvimento das comunidades no planejamento.Ainda, segundo Sachs 

(2006) existem pelo menos cinco dimensões do conceito de Sustentabilidade que 

precisam fazer parte da dinâmica de planejamento, conforme Quadro 1.  

 
Dimensão Princípio 

Sustentabilidade Social 

Entendida como a criação de um processo de 
desenvolvimento que seja sustentado por uma 

outra lógica de crescimento e subsidiado por uma 
outra visão do que seja uma boa sociedade 

Sustentabilidade Econômica 

Deve ser viabilizada mediante a alocação e o 
gerenciamento mais eficiente dos recursos e de 
um fluxo constante de investimentos públicos e 

privados. 

Sustentabilidade Ecológica 

Aplicação de ferramentas associadas ao uso de 
recursos com o mínimo de danos aos sistemas de 

sustentação da vida; limitação do uso de 
combustíveis fósseis; redução do volume de 

resíduos; promoção da autolimitação de consumo 
material; intensificação da pesquisa; normatização 

global sobre proteção ambiental. 

Sustentabilidade Espacial 
Dirigida para a obtenção de uma configuração 

rural-urbana mais equilibrada e de melhor 
distribuição. 

Sustentabilidade Cultural 

Processos de mudança que resguardem a 
continuidade cultural e que traduzam o conceito 

normativo de eco-desenvolvimento numa 
pluralidade de soluções, ajustadas à 

especificidade de cada contexto socioeconômico. 
Quadro 1 - As Cinco Dimensões do Modelo de Sustentabilidade 
Fonte: Elaboradopela autora a partir de Sachs (2006, p. 181)  

 

Anos depois, Sachs (2006) acrescentou a sustentabilidade política, sendo esta 

relacionada às questões governamentais.Com o refinamento do conceito de 

Desenvolvimento Sustentável e com o aumento da importância do assunto, surge uma 

série de iniciativas, de diversos órgãos, com a intenção de propor ideias e soluções para 
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essa nova problemática. Muitas delas expressam o papel das organizações empresariais 

dentro desse contexto. Todas as informações sobre as principais iniciativas e encontros 

mundiais para proposta de um Desenvolvimento Sustentável, foram retiradas do portal 

do Ministério do Meio ambiente:  

 

 
Conferência Das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente Humano (1972) – Suécia  

Os debates tiveram como resultado a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, uma carta de 
princípios de comportamento e responsabilidades que deveriam nortear as decisões sobre 
políticas ambientais. Um plano de ação também foi redigido e convocava os países, organismos 
das Nações Unidas e organizações internacionais a cooperarem na busca de soluções para os 
problemas ambientais. (BRASIL, 2012).  

Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1983 A 1986) – 
Norwegian Ccs Projects 

Desenvolvimento foi criada pela ONU em 1983, após uma avaliação dos 10 anos de vigência 
das ações propostas na Conferência de Estocolmo. Nos primeiros três anos, o novo organismo 
promoveu discussões entre líderes de governo e membros da sociedade civil, que resultaram no 
Relatório Nosso Futuro Comum (também chamado Relatório Brundtland, em homenagem à 
presidente da comissão, GroHarlemBrundtland, então primeira ministra da Noruega. (BRASIL, 
2012). 

Cúpula Da Terra / Rio-92 – 1992 

A Cúpula da Terra produziu cinco documentos que, entre outros aspectos, alertavam para a 

necessidade de uma urgente mudança de comportamento, com o objetivo de preservar a vida na 

Terra. Foram eles: 

• Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; 

• Agenda 21; 

• Princípios para a Administração Sustentável das Florestas; 

• Convenção da Biodiversidade; 

• Convenção sobre Mudança do Clima. 

Conferência Mundial Sobre o Desenvolvimento Sustentável – 2002 

Na Conferência foram escritos dois documentos: o Plano de Implementação, que tem como base 
os resultados conseguidos desde a Rio-92 e busca acelerar o cumprimento dos demais objetivos, 
e a Declaração Política, que reafirma o compromisso dos países com o desenvolvimento 
sustentável. (BRASIL, 2012). 
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Conferência de Bali – 2007 

A Conferência de Bali, na Indonésia, em 2007, teve o objetivo de traçar metas ainda mais 
ambiciosas do que as estabelecidas pelo Protocolo de Quioto quanto as emissões de gases do 
efeito estufa. O resultado da conferência foi o Mapa do Caminho, nome sugerido pela delegação 
brasileira, acordado por 190 nações, que não definiu porcentagens de redução, mas estabeleceu 
a data em que um acordo realmente efetivo terá que ficar pronto: dezembro de 2009, na reunião 
COP 15 na Dinamarca. (BRASIL, 2012). 

Conferência de Copenhague – 2009 

Tal como nos eventos anteriores, foi a vez da capital da Dinamarca sediar uma conferência 
mundial em busca de soluções para o aquecimento global e firmar de vez um acordo a ser 
seguido pelos países mais ricos em prol dos mais pobres. Porém, ao contrário das expectativas, 
a COP-15 não obteve o sucesso que se esperava e o Acordo de Copenhague, um documento de 
apenas 12 parágrafos, não possui a representatividade ou 

 até mesmo legalidade necessária. Após muita expectativa, o planeta ainda se vê sem um acordo 
efetivo entre as nações que poderá lhe ajudar a voltar a respirar. (BRASIL, 2012). 

Conferência do Clima da ONU de Durban – 2011 

Evento realizado em Durban, na África do Sul, reuniu representantes de 190 nações para decidir 
pela renovação – ou não – no mais importante acordo feito até então para contenção dos gases 
de efeito estufa: o Protocolo de Quioto. Ao final, a COP 17 lançou as bases de um futuro acordo 
de controle da poluição que deverá ser aprovado até 2015 e entrar em vigor apenas a partir de 
2020 – o que foi alvo de críticas de ambientalistas pelo mundo todo.Outra estrutura definida foi 
o Fundo Verde do Clima que, também a partir de 2020, dará suporte financeiro para iniciativas 
de combate às mudanças do clima mundial. Inicialmente o fundo terá aporte de US$ 100 
bilhões. (BRASIL, 2012). 

Conferência das Nações Unidas Sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) – 

2012. 

Vinte anos após a Rio 92, mais de 45 mil participantes, entre chefes de governo e sociedade 
civil, voltaram a se reunir na cidade do Rio de Janeiro, entre 13 e 22 de junho de 2012. O 
documento final da conferência, intitulado “O Futuro Que Queremos”,apontou a pobreza como 
o maior desafio a ser combatido. O texto também defende o fortalecimento do Programa da 
ONU para o Meio Ambiente (Pnuma) e a criação de um órgão político para apoiar e coordenar 
ações internacionais para o desenvolvimento sustentável. (BRASIL, 2012). 

Quadro 2 - Principais Encontros sobre Sustentabilidade 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
 
Esses acordos globais têm como característica a participação de líderes 

mundiais. Nas organizações a atuação de uma liderança voltada às práticas 

socioambientais requer adoção de novos valores.  
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Novos valores deverão ser agregados ao cotidiano das instituições e isso reflete 

diretamente na constituição de novos comportamentos nas organizações.Ao balancear 

os interesses empresariais com a sustentabilidade, pode-se promover um ganho 

substancial para as organizações. Segundo Savitz (2007) através das reformulações dos 

valores e da cultura das empresas será possível não só proteger o meio ambiente e 

melhorar a vida das pessoas, mas também assegurar o lucro dos acionistas através de 

um processo de valorização das organizações. Para que tal situação ocorra, o ensino da 

Sustentabilidade deve ser considerado na formação dos profissionais das mais diversas 

áreas, em especial, imprescindível na formação de futuros gestores, estes que serão os 

responsáveis pelas tomadas de decisões nas organizações.  

 

De acordo com Aligleri, (2009): 

Nesse novo tempo, os gestores e as instituições têm o importante 
papel de educar para elevar o nível de vida, criar sentido mais forte de 
responsabilidade em relação ao meio ambiente, preocupar-se com 
questões éticas, avivar o entusiasmo e a vontade de viver juntosaceitar 
e tolerar as diferenças e enfrentar as dificuldades no desenvolvimento 
da sociedade. (ALIGLERI, 2009, p. 189).  

 

Neste sentido, observa-se a importância do gestor assumir uma postura 

profissional dentro das perspectivas socioambientais. Uma liderança preparada para 

desenvolver e apoiar condições sócio-econômicas e ambientais pode ser fundamental 

para ajudar os clientes, acionistas, funcionários e comunidade a entenderem o valor que 

as estratégias de Sustentabilidade geram para os negócios da organização. Entretanto, 

para que o gestor possua tais habilidades é necessário que as questões socioambientais 

estejam presentes em sua  formação.  

 

A formação de administradores é um dos campos da educação nos 
quais os desafios de mudança do comportamento ambiental se 
apresentam de maneira mais decisiva. Muitos dos egressos da 
graduação em Administração, sobretudo em cursos de reconhecida 
excelência, ocuparão em alguns anos cargos de liderança nas empresas 
e terão, em maior ou menor grau, capacidade de influência pormeio da 
criação e implementação de diferentes estratégias de gestão.              
(TEODOSIO et al., 2006, p.3). 
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Para Aligleri (2009, p. 194) é necessário que o líder possua um perfil de 

formação e de atuação abrangente, como exposto no Quadro 3.  

 
 

CONHECIMENTO HABILIDADES ATITUDES VALORES 
Compreender a complexidade 
do tema, sua transversalidade 

e suas conexões em toda a 
cadeia produtiva 

Identificar 
oportunidades e criar 

soluções novas 

Coragem para 
romper barreiras 

à mudança 

Elevado senso de 
justiça 

Entender que Sustentabilidade 
é inovação 

Visão ampla e de longo 
prazo do propósito da 

empresa 

Crença firme; 
coerência nas 

atitudes 

Apego à liberdade 

 

Cultura geral e ampla visão de 
mundo 

Saber dialogar, 
envolver colaboradores 
e identificar sinergias 

Prazer em educar 
e servir Senso de humanidade 

Compreender o conceito de 
interdependência 

Saber escutar 

Saber comunicar 
estratégias 

Respeitar a 
diversidade 

Inserir o tema na 
cultura da 
empresa 

Solidariedade 

Considerar os dilemas atuais 
nas estratégias de negócio 

Interagir com 
Stakeholders 

Preservar 
Paixão pelo que 

faz 
Tolerância 

Entender o triple bottom line Planejar de 
modosistêmico 

Pró-atividade 
Visãocoletivista Transparência 

Saber como mudar modelos de 
gestão 

Analisar riscos e 
oportunidades sob 

vários ângulos 

Acreditar nas 
pessoas Ética 

Dominar as variáveis do 
sistema 

Construir redes de 
relacionamento 

Pontes com a 
sociedade civil Fé no futuro 

Quadro 3 - Perfil de Formação e de Atuação 
Fonte: Elaborado pela autora com base de Aligleri(2009) 

 

Os gestores de todos os escalões precisam aprender a lidar com ambientes em 

uma abordagem sistêmica para que possam traçar estratégias competitivas. A visão das 

relações entre fatores e da complexidade das interações entre meio, pessoas, recursos e 

estratégias é fundamental para a sustentabilidade dos negócios. 

 

2.1.2 Tripé da Sustentabilidade (The Triple BottomLine) 
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Considerar três interesses (sociedade, empresa e meio ambiente) como base para 

as estratégias de gerenciamento em busca de um modelo sustentável podem ser tornar 

vantagem competitiva para as organizações.  

Otriple-bottom-line, defendida por Elkington (2001), traz inúmeras reflexões 

que colocam as organizações no centro das discussões sobre a Sustentabilidade. Neste 

conceito, os interesses empresariais não estão alicerçados apenas no valor econômico 

que produzem, mas também nos valores ambientais e sociais. Muitas empresas erram 

em não reconhecer que o sucesso financeiro não é igual ao sucesso econômico, e que as 

suas escolhas são fundamentais para a sociedade e meio ambiente, uma vez que o pilar 

econômico é intrinsecamente ligado aos pilares sociais e ambientais. (MONAGHAN et. 

al., 2003).  

A dimensão econômica da sustentabilidade engloba todos os aspectos das 

interações econômicas da organização, incluindo as medidas tradicionais usadas na 

contabilidade financeira e os valores intangíveis que não aparecem sistematicamente nas 

citações financeiras. (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2007, p.65).  

A ideia do tripé da sustentabilidade é que as empresas obtenham sua licença para 

operar não somente satisfazendo os interesses de seus acionistas através de lucros e 

dividendos (tripé econômico), mas pelos interesses balanceados de outros 

Stakeholdersda sociedade (empregados, comunidades, clientes e outros), através do 

melhor desempenho nos tripés ambiental e social. (SIGMA PROJECT, 2002). 

A seguir são apresentados os pontos que representam o comportamento e as 

atitudes primordiais nas empresas que buscam gerenciar e reportar de acordo com a 

linha do tripé da Sustentabilidade. (SUGGETT; GOODSIR, 2002, p.54): 

• Aceitação de responsabilidade: o modelo é baseado na concepção de que 

as empresas são responsáveis não somente pela geração de valor para os 

acionistas ou proprietários, mas também para os Stakeholders;  

• Transparência: as empresas têm a obrigação, dentro dos limites 

comerciais, de ser transparentes em relação às suas atividades e aos seus 

impactos, além do desempenho financeiro; 
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• Operações e planejamento integrados: para a empresa contribuir para a 

prosperidade econômica (incluindo a retorno aos acionistas), a qualidade 

ambiental e o bem-estar social, é necessário que essas dimensões sejam 

refletidas no planejamento estratégico; 

• Comprometimento com o engajamento dos Stakeholders: a interação 

com os stakeholdersinternos e externos é um processo que informa os 

objetivos do negócio e é desenvolvido com base em rigorosa pesquisa e 

diálogo; 

• Avaliação e relatório multidimensional: a análise sistemática e a 

verificação do desempenho econômico, ambiental e social, em conjunto 

com uma comunicação estruturada dos resultados, são os mecanismos mais 

frequentes para tornar concreto o que a empresa sustenta como age e como 

assume os seus compromissos. 

O conceito do tripé da sustentabilidade tornou-se amplamente conhecido entre as 

empresas e os pesquisadores, sendo uma ferramenta conceitual útil para interpretar as 

interações extras empresariais e especialmente para ilustrar a importância de uma visão 

da sustentabilidade mais ampla, além de uma mera sustentabilidade econômica. 

 
Recusar o desafio imposto pelos três pilares é correr o risco de 
extinção. Esse assunto não diz respeito somente às grandes 
corporações: estas serão forçadas a repassar a pressão, por meio da 
cadeia de fornecimento, para seus grandes e pequenos fornecedores 
e empreiteiros. Essas mudanças vêm de uma profunda reformulação 
das expectativas da sociedade e, como resultado, dos que servem aos 
mercados local e global. (ELKINGTON, 2001, p.33). 
 
 

Evidentemente que ao tratar dos três pilares do desenvolvimento sustentável, 

desperta-se a possibilidade de uma visão de sustentabilidade organizacional à medida 

que o desempenho organizacional e a atuação das empresas no universo da produção 

social se impõem como desafios. 

 

[...] o capitalismo sustentável, com sua ênfase no desempenho das 
empresas, indústrias e economias sobre os três pilares, apresenta aos 
executivos um desafio ainda mais complexo: um mundo de sete 
dimensões, um mundo 7-D. (ELKINGTON, 2001, p.1). 
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Essas sete dimensões revelam sete revoluções necessárias para que os princípios 

do Desenvolvimento Sustentável passem a ser refletidos no cotidiano das organizações, 

estabelecendo novos paradigmas para a Sustentabilidade, como apresenta o Quadro 4. 

 

Revolução Enfoque 
Velho 

Paradigma 
Novo Paradigma 

1 Mercados Consentimento Permissão 

2 Valores Rígidos Maleáveis 

3 Transparência Fechado Aberto 

4 
Tecnologia do 

Ciclo de Vida 
Produto  Função 

5 Parcerias  Subversão Simbiose  

6 Tempo Amplitude Extensão 

7 
Governança 

Corporativa 
Exclusivo Inclusivo 

              Quadro 4 - Revoluções para a Sustentabilidade 
  Fonte: Elaborado péla autora  com base em Elkington (2001 p.3) 

 

Cada uma destas revoluções envolve os três pilares da Sustentabilidade uma vez 

que em cada uma delas existem fatores ligados a questões econômicas, questões sociais 

ou questões ambientais. Almeida (2002, p.55) corrobora com Elkington (2001) ao 

afirmar que no mundo Sustentável “uma atividade – a econômica, por exemplo – não 

pode ser pensada ou praticada em separado, porque tudo está inter-relacionado, em 

permanente diálogo”. 

Na classificação de Elkington (1994), uma empresa sustentável é aquela que 

contribui com o desenvolvimento sustentável ao gerar simultaneamente, benefícios 

econômicos, sociais e ambientais. A partir disso, segundo Kraemer (2005), a ordem é a 

busca do desenvolvimento sustentável em que três critérios fundamentais devem ser 

obedecidos ao mesmo tempo:, prudência ecológica, equidade social e eficiência 

econômica. Segundo Hart e Milstein (2003), há quatro conjuntos de elementos 

motivadores para a sustentabilidade.  
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O primeiro relaciona-se com a crescente industrialização e suas consequências, 

como o consumo da matéria-prima, poluição e geração de resíduos, sem perder de vista 

que o cuidado com essas questões é crucial para o desenvolvimento sustentável. O 

segundo conjunto de elementos está relacionado à proliferação e a interligação dos 

stakeholders(grupos de interesse) que fazem com que as empresas funcionem de 

maneira responsável e transparente, objetivando a formação de uma base de 

stakeholders bem informada e ativa. O terceiro conjunto de elementos motivadores para 

a sustentabilidade diz respeito às tecnologias emergentes, à medida que elas oferecem 

soluções inovadoras e podem tornar obsoletas as bases das indústrias que usam energia 

e matéria-prima de forma intensiva. E por fim, o quarto conjunto de motivadores, de 

cunho social, que diz respeito ao aumento da população, da pobreza e da desigualdade 

social, que vem acarretando como consequência, a decadência social. 

 

2.1.3Stakeholders na Sustentabilidade 

 

Esse capítulo tem por objetivo apresentar os tipos de Stakeholders proposto por 

Mitchell et al, (1997) e demonstrar como esse conhecimento pode influenciar 

positivamente no processo de sustentabilidade empresarial.  

Stakeholderssão “qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar, ou é afetado, 

pelo alcance dos propósitos de uma firma”. (FREEMAN, 1984, p. 25).Inclui aqueles 

indivíduos, grupos e outras organizações que têm interesse nas ações de uma empresa e 

que têm habilidade para influenciá-la. (SAVAGE et al,1991).  

Ao negligenciarem esses grupos, algumas empresas já foram devastadas ou 

destruídas.(TAPSCOTT; TICOLL, 2005). Para sobreviver, as empresas devem traçar 

metas para suas relações com stakeholders atuais e em potencial como parte de um 

processo estratégico contínuo de administração. Essas metas devem considerar o 

impacto potencial desse grupo nas unidades estratégicas corporativas e de negócios. 

 Tendo o potencial dos consideradosstakeholders-chave como foco para ameaçar 

ou cooperar, os executivos podem evitar a implementação de planos que serão opostos a 

seus interesses, reconhecendo suas necessidades, modificando planos para envolvê-los, 
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e esquivando-se de problemas associados com a organização dos subjugados pelos 

Stakeholders. (LYRA; GOMES; JACOVINE, 2009).  

Mitchell et al., (1997) sugerem que a interferência dos Stakeholders em uma 

organização se dá por mediação de três atributos: Poder, Legitimidade e Urgência. A 

combinação desses atributos gera sete tipos diferentes de Stakeholders. 

 

Figura 2 - O Papel dos Stakeholdersna Sustentabilidade 
Fonte: Mitchell e.t al.,(1997, p. 874)  

 

  
Nesse momento será apresentado cada um dos setes tipos de Stakerolders: 

1) Stakeholder Adormecido: Tem poder para impor sua vontade na 

organização, porém não tem legitimidade ou urgência e, assim, seu poder 

fica em desuso, tendo pouca ou nenhuma interação com a empresa. A 

empresa deve conhecer esse stakeholderpara monitorar seu potencial em 

conseguir um segundo atributo. 

2) StakeholderArbitrário: Possui legitimidade, mas não tem poder de 

influenciar a empresa nem alega urgência. A atenção que deve ser dada a 
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essa parte interessada diz respeito à responsabilidade social corporativa, 

pois tende a ser mais receptiva. 

3) Stakeholder Reivindicador: Quando o atributo mais importante na 

Administração do stakeholder for urgência, ele é reivindicador. Sem 

poder e sem legitimidade, não deve atrapalhar tanto a empresa; porém 

deve ser monitorado quanto ao potencial de obter um segundo atributo. 

4) Stakeholder Dominante: Tem sua influência na empresa assegurada 

pelo poder e pela legitimidade. Espera e recebe muita atenção da 

empresa. 

5) Stakeholder Perigoso: Quando há poder e urgência, porém não existe a 

legitimidade, o que existe é um stakeholder coercitivo e possivelmente 

violento para a organização, o que pode ser um perigo, literalmente. 

6) Stakeholder Dependente: Tem alegações com urgência e legitimidade, 

porém depende do poder de outrostakeholder para ver suas 

reivindicações sendo levadas em consideração. 

7) Stakeholder Definitivo: Quando possui poder e legitimidade, já 

praticamente se configura como definitivo. Quando, além disso, alega 

urgência, deve-se dar atenção imediata e priorizada a esse stakeholder. 

Para satisfazer os Stakeholders-chave, deve-se primeiro identificar aqueles que 

influenciam a organização, como também identificar como são influenciados por ela. 

Estabelecer formas de relacionamento com esses grupos não significa apenas 

Sustentabilidade, mas também inteligência competitiva. Significa que a empresa está 

atenta ao que acontece a sua volta, procurando formas de monitorar os riscos e tirar 

proveito das oportunidades.   

2.1.4Indicadores de Sustentabilidade 

De forma geral as organizações buscam apoio nas certificações e indicadores 

para mensurarem e apresentarem seus resultados. Malheiros,Philippi e Coutinho, (2008) 

enfatizam que o papel dos indicadores comoferramenta é o estabelecimento de uma 

visão de conjunto que exige um processo de avaliação de resultados em relação às metas 

de sustentabilidade estabelecidas. Com isto, são colocadas condições adequadas de 

acompanhamento pelas partes interessadas, dando suporte ao processo decisório. Na 

literatura sobre o tema, a autora desse estudo não encontrou consenso entre os autores 
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sobre quando ao certo se iniciou a utilização de indicadores de Sustentabilidade. Para 

Veiga (2010), o debate científico sobre indicadores de Sustentabilidade foi 

desencadeado a mais de 40 anos, trata-se do capitulo “Igrowth obsolete?”, publicado em 

1972 por William D. Nordhaus e James Tobin, no quinto volume da série 

EconomicResearch: RetrospectandProspect, do National Bureau ofEconomicResearch 

(NBER), nos Estados Unidos. Ainda, segundo Veiga (2010), durante mais de uma 

década e meia, depois de 1972, pouquíssimostrabalhos científicos no sentido de 

desenvolver indicadores foram realizados. O mais importante deles surgiu em 1989, o 

“Índice de Bem-estar Econômico Sustentável” de Herman e Daly (1991). Para Silva 

(2011) no Brasil a ideia de desenvolver indicadores específicos para sustentabilidade 

surgiu na RIO-92, através da Agenda 21.Em seu capítulo 8, fica expressa a 

necessidadede desenvolver os indicadores de sustentabilidade, já que índices como o 

Produto Nacional Bruto (PNB) e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), além de 

outras medições de recursos, deixaram de ser suficientes para aplicação. 

 

A agenda 21 orienta expressamente que os “países devem desenvolver 
sistemas de monitoramento e avaliação do avanço para o 
desenvolvimento sustentável adotando indicadores que meçam as 
mudanças nas dimensões econômica, social e ambiental”. 
(MARZALL; ALMEIDA, 2000; SICHE et al., 2007; MINISTÉRIO 
DO MEIO AMBIENTE - MMA, 2008 p.5). 

 

Veiga (2010), relata que a partir da ECO-92 houve uma proliferação de 

indicadores, onde se era possível extrair a constatação de que ainda não havia surgido 

um indicador que revelasse simultaneamente o grau de sustentabilidade do processo 

econômico  e o grau de qualidade de vida que dele decorre, o autor afirma que “mesmo 

que possam ser dois lados da mesma moeda, nada sugere algum método contábil ou 

estatístico capaz de gerar uma única fórmula sintética em que ambos estejam 

expressos”. (VEIGA, 2010, p. 9). 

Contraponto as ideias apresentadas por Veiga (2010), Hisschemoller e 

Eijsackers (2007), afirmam que em 1902 Kolkwitz e Marsson já se utilizavamde 

indicadores ambientais (espécies indicadoras) para descrever ecossistemas aquáticos. Os 

indicadores começaram a obter um caráter mais acadêmico e político somente na década 
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de 1980. Segundo Cappelli (2007) a ideia inicial para o desenvolvimento e utilização 

deconjunto de indicadores ambientais ocorreu no Canadá e em alguns países da Europa. 

Adicionalmente Quiroga (2003) explica que são três as gerações de indicadores. 

Primeira geração: nesta fase, os indicadores eram os ambientais clássicos que não 

incorporavam interrelações entre os componentes de um sistema, como por exemplo: 

emissões de CO2, desmatamento, erosão, qualidade das águas, entre outros, já na 

segunda geração: os indicadores são compostos por quatro dimensões: econômica, 

social, institucional e ambiental, mas não estabelecem vinculações entre os temas. O 

maior exemplo desse tipo de iniciativa seria o Livro Azul da CSD (1996) e por fim na 

terceira geração: são os indicadores que segundo Quiroga-Martinez (2003) tem sido 

buscado desde 1996. Correspondem aos indicadores vinculantes, sinérgicos e 

transversais, que incorporam simultaneamente vários atributos ou dimensões do 

Desenvolvimento Sustentável, não se tratam mais de listas de indicadores como os de 

segunda geração. As variáveis escolhidas têm que possuir correlação muito clara com os 

demais, pois fazem parte de um mesmo sistema. Malheiros; Philippi; Coutinho, (2008) 

enfatizam que o papel dos indicadores comoferramenta é o estabelecimento de uma 

visão de conjunto que exige um processo de avaliação de resultados em relação às metas 

de sustentabilidade estabelecidas. Com isto, são colocadas condições adequadas de 

acompanhamento pelas partes interessadas, dando suporte ao processo decisório. 

Neste ponto se pretende apresentar alguns dos principais indicadores, 

internacionais e nacionais, origens e limitações.   
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ANO PAIS EXPERIENCIA LIMITAÇÃO 

 

 

 

1968 

 

 

 

FRANÇA 

A França desenvolve o primeiro 
trabalho de balanço sócio econômico – 
Societés Coopératives Ouvrières, 
inaugurando uma série de tentativas de 
avaliação com o objetivo de medir o 
que hoje se entende por desempenho 
corporativo no campo social. Surge ali 
o primeiro esboço de um modelo de 
Balanço Social. Desse trabalho 
resultou na “promulgação da primeira 
lei nacional [francesa] que obriga as 
empresas a realizarem balanços 
periódicos para avaliar o desempenho 
social”. (ZARPELON, 2006, P.6). 

Apesar do pioneirismo há algumas 
limitações neste modelo: 1º) A 
obrigação por lei da emissão do 
balanço social; 2º) determinação ao 
tamanho específico das empresas que 
devem ter no mínimo 300 
empregados; 3º) o objeto da avaliação 
está na mão-de-obra e suas condições 
de trabalho e 4º) uma lei que foi 
resultado de discussão da população 
francesa e de seu contexto específico 
de um país bem à frente de várias 
outras nações no tocante às questões 
sociais. (AUGUSTO; YANAZE, 
2008, p.133). 

 

 

 

1997 

 

 

 

      EUA 

 

A AS8000 (Social Accountability 
8000) passa a ser a primeira 
certificação global com foco na 
responsabilidade social de empresas. A 
SA8000 é um sistema de auditoria 
similar à ISO 9000, oferece 
certificação internacional para 
diferentes países, culturas e religiões e 
está estruturado em nove elementos 
básicos: trabalho infantil, trabalho 
forçado, saúde e segurança, liberdade 
de associação e direito à negociação 
coletiva, discriminação, práticas 
disciplinares, horários de trabalho, 
remuneração e sistema de gestão. Essa 
certificação baseia-se em diretrizes 
internacionais de direitos humanos 
para assegurar condições dignas de 
trabalho. (SORATTO et al., 2006).  

 

 

Da mesma forma, possui limitações, 
tendo em vista que foca apenas na 
garantia de direitos fundamentais dos 
trabalhadores e é mais adaptável às 
empresas que possuem centro de 
compra e processos produtivos 
industriais. (ALLEDI; QUELLAS, 
2002). 
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1999 

 

 

INGLATERRA 

 

A norma AccountAbility 1000 – 
AA1000 é um indicador de origem 
inglesa,elaborado em 1999 pelo ISEA 
– Institute of Social and Ethical 
AccountAbility, de Londres. Tem como 
propósito o levantamento de 
informações, auditoria e relato social e 
ético, com enfoque no diálogo com 
stakeholders. (INSTITUTO ETHOS. 
2008). 

Essa norma ainda não teve a 
abrangência desejada de se tornar um 
padrão internacional de gestão da 
responsabilidade social corporativa, 
pois ainda carece de uma divulgação 
adequada, discussão e conhecimento 
que permitam efetivo entendimento de 
suas aplicações para as diferentes 
empresas de diversas origens culturais 
distribuídas pelo mundo. 
(AUGUSTO; YANAZE, 2008). 

 
Quadro 5 - Iniciativas Internacionais no Desenvolvimento de Indicadores 

Fonte:Elaborado pela autora baseado em (SILVA, 2011 p. 104) 
 
 

Segundo Veiga (2010), o ISE (Índice de Sustentabilidade Ambiental) e o EPI 

(Índice de Desempenho Ambiental), ambos propostos por pesquisadores de Yale e de 

Columbia são considerados relevantes para a discussão da sustentabilidade nos países.  

 

O ISE (Índice de Sustentabilidade Ambiental) mede a magnitude das 
pressões sobre o sistema ambiental, considerando o esgotamento dos 
recursos naturais e as taxas de poluição. Sua estrutura é baseada em 
uma média ponderada de 21 indicadores (com 76 variáveis) que 
sumarizam 5 componentes temáticos.(VEIGA, 2011, p.60). 

 

O EPI é o resultado das críticas que foram dirigidas à dimensão ambiental das 
Metas do Milênio, das Nações Unidas. Ele está centrado em dois amplos objetivos de 
proteção:  

 

(a) reduzir os estresses ambientais na saúde humana, e (b) promover 
vitalidade ecossistêmica e consistente gestão dos recursos naturais. 
Utiliza dezesseis variáveis relacionadas a seis tipos de políticas bem 
estabelecidas: Saúde Ambiental, Qualidade do Ar, Recursos Hídricos, 
Recursos Naturais Produtivos, Biodiversidade e Habitat, e Energia. 
(VEIGA, 2011, p.60). 

 

Na visão de Heller e Ribeiro (2004) um grande avanço na discussão sobre 

indicadoresfoi o desenvolvimento do indicador denominado “Pegada Ecológica”, do 

inglês “ecologicalfootprint”, definido por um cálculo do quanto é necessário de recursos 

naturais para sustentar o estilo de vida. O mesmo considera a capacidade que o 
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planetatem de oferecer e renovar tais recursos, bem como sua capacidade de absorção 

de resíduos gerados. Proposto inicialmente por Wackernagel e Rees (1995), esse 

indicador temsido promovido pelo Global Footprint Network, pelo RedefiningProgress 

e também pelo WWF, que pública as atualizações em seu relatório anual Living 

PlanetReport. No entanto, segundo Veiga, (2010)a aparente simplicidade da Pegada 

Ecológica também esconde sérios problemas técnicos e recebe inúmeras criticas em 

relação a incoerência de sua metodologia.   

Outros indicadores têm sido disseminados mundialmente, tais como, o Living 

Planet Índex, da WWF (World WildlifeFund), entre outros. Cada uma dessas iniciativas 

possui enfoques, objetivos e metodologias específicas e são geralmente utilizados em 

nível macroeconômico. (JUNIOR, 2010).  

No Brasil, existe uma série de conjuntos de indicadores utilizados por 

organizações que visa dar diretrizes a um desempenho sustentável em nível 

organizacional, no quadro apresentado a seguir é possível visualizar esses exemplos:  

 
 

Balanço Social IBASE 

(Instituto Brasileiro 

de Análises Sociais) 

Indicadores ETHOS de 

Responsabilidade Social 

Empresarial 

Global Reporting 

Initiative  (GRI) 

Criado em 1997, pelo 

sociólogo Herbert de 

Souza (Betinho), 

apresenta indicadores 

sociais (internos e 

externos); indicadores 

ambientais; indicadores 

do corpo funcional; e 

informações referentes 

à cidadania 

empresarial. (IBASE, 

2008). 

Apresenta indicadores 

referentes à: valores, 

transparência e 

governança; público 

interno; meio ambiente; 

fornecedores; 

consumidores e clientes; 

comunidade; governo e 

sociedade. (ETHOS, 

2008a). 

 

Criada pelo órgão 

holandês de mesmo nome 

determina um padrão 

internacional para 

elaboração de relatórios de 

sustentabilidade, propondo 

uma discussão com os 

stakeholders para a 

determinação dos 

indicadores relevantes. 

(GRI, 2008). 
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Quadro 6 - Indicadores de Sustentabilidade Utilizados por Empresas Brasileiras 
Fonte: Elaborado pela autora com base na literatura 
 
 

Segundo Junior (2010), o Brasil está entre os maiores adotantes da ferramenta 

GRI, que se caracteriza por ser uma rede com a participação de peritos e representantes 

de diversos setores da sociedade (empresas, organizações nãogovernamentais, peritos, 

agências governamentais, entre outros), presentes em mais de 40 países ao redor do 

mundo, que participam de grupos de trabalho e órgãos de governança e determinam as 

suas diretrizes para a realização de relatórios de sustentabilidade com a constante 

participação de diversos stakeholders. (GRI, 2008). Segundo Dias et al., (2011), o 

(IBASE) -Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas foi criado em 1982 

como instituição de utilidade pública e propõe um modelo de Balanço Social para 

organizações sem fins lucrativos, utilizando os seguintes indicadores: indicadores 

sociais internos, indicadores sociais externos, indicadores ambientais, indicadores de 

corpo funcional e informações relevantes em relação ao exercício dacidadania, 

utilizados amplamente dentro do meio empresarial e acadêmico por abrangerem 

aspectos diversos e englobar questões do âmbito da sustentabilidade compreendida 

como a mais usual, o tripplebottomline, apresentado detalhadamente no capitulo 

anterior.  

 O IBASE desenvolveu uma metodologia de divulgação do Balanço Social, que 

é uma demonstração a ser publicada evidenciando indicadores e informações sobre os 

projetos, benefícios e ações sociais dirigidas aos empregados, investidores, acionistas e 

à comunidade, servindo como um instrumento para avaliar e multiplicar o exercício da 

responsabilidade social corporativa (IBASE, 2009).O Instituto Ethos, por sua vez, é 

uma entidade que se propõe a estimular as empresas a incorporarem o conceito de 

responsabilidade social na gestão e, criou o Guia de Elaboração de Relatório e Balanço 

Anual, onde são sugeridos alguns indicadores básicos de desempenho econômico, social 

e ambiental. (ETHOS, 2002). Para Dias et al., (2011), embora faça uma maior 

abordagem da questão social, o guia do Instituto Ethos também apresenta indicadores 

econômicos contemplando, todos os aspectos do modelo sustentável.  

Como foi possível observar existe uma numerosa quantidade de indicadores, que 

foram criados com o objetivo de permitir uma reestruturação, transparência e avaliação 

de práticas socioambientais das empresas. As práticas socioambientais tem se 
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consagrado como uma nova ferramenta de gestão que pode fornecer credibilidade para a 

imagem organizacional. Nesse contexto a utilização de indicadores pode vir a ser um 

importante instrumento estratégico de avaliação e transparência.  

 

 

2.2Ensino Superior de Administração 

2.2.1Origem e Desenvolvimento 

  

A história dos cursos de Administração no Brasil data de um tempo muito 

recente, principalmente ao ser comparado com a história desses cursos nos Estados 

Unidos, onde, esse tipo de curso teve seu início no final do século XIX, mais 

precisamente em 1881 com a criação da WhartonSchool. Anos após, em 1941, iniciou-

se o ensino de Administração no Brasil, mas em contrapartida, os EUA já estavam 

formando cerca de 50 mil bacharéis por ano em Administração, sem contar os quatro 

mil mestres e 100 doutores, que também se graduavam anualmente nessa área. 

(ANDRADE; AMBONI, 2002).  

Na década de 1950 foram criadas a Escola Brasileira de Administração Pública, 

a Escola Brasileira de Administração de Empresa de São Paulo e a Fundação Getúlio 

Vargas que realiza seu primeiro curso intensivo formando sua primeira turma em 1958. 

A ampliação dos cursos de graduação em Administração está vinculada a uma ideia de 

desenvolvimento econômico relacionado com o contexto histórico que se insere na 

contradição entre um projeto nacional e a formação monopolista do capital. (COVRE, 

1991). 

Para Domingues (2003), nas décadas de 1950 e 1960, os primeiros cursos de 

graduação em Administração no Brasil ficaram marcados em função da influência de 

profissionais de nível superior que até aquele momento eram escolhidos para funções 

gerenciais. A experiência profissional foi o fundamento das generalizações ensinadas 

sob a forma de princípios, que representavam a primeira tradição no ensino de 

Administração, denominada tradição profissional.  
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Para Andrade e Amboni (2002), no início da década de 70, essa tradição 

começou a ser vista como algo ultrapassado, pois o padrão passou a ser ditado pelas 

traduções da literatura especializada americana, que se baseava em pesquisas 

acadêmicas, orientadas de forma científica. Assim surge uma nova fase assinalada pelo 

intercâmbio entre pesquisadores de universidades americanas e alunos brasileiros de 

pós-graduação, formando assim, uma segunda tradição no ensino de Administração, 

desta vez, denominada tradição acadêmica. 

A evolução dos cursos de Administração pode ser vista como um agente de 

mudança e desenvolvimento na formação social brasileira. Assim, é preciso buscar 

condições e motivações para a criação dos mesmos. Essas motivações estão inseridas no 

caráter de especialização e na crescente utilização das técnicas, tornando indispensável a 

formação de profissionais para as diferentes funções de controlar, analisar e planejar as 

atividades empresariais. Com isso, para tornar-se um bom profissional, o administrador 

deve ter plenos conhecimentos de disciplinas das diversas áreas como: economia, 

direito, sociologia, marketing, relações humanas, Administração financeira, 

contabilidade, entre outras, além de participar de vários projetos de pesquisa e extensão. 

(COVRE, 1991). 

Para Andrade e Amboni (2002), o surgimento da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) e a criação da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São 

Paulo (USP) marcaram o ensino e a pesquisa de temas econômicos e administrativos no 

Brasil, colaborando com o processo de desenvolvimento econômico do país. Essas 

instituições dominaram o segmento de instituições de ensino de Administração e em 

seguida foram tomadas como referência para o desenvolvimento desses cursos. Tinham 

como objetivo a formação do profissional de Administração a partir do sistema escolar.  

Este processo ficou ainda mais acentuado com a regulamentação da profissão, 

ocorrida na metade dos anos sessenta (1965), quando o acesso ao mercado profissional 

tornou-se exclusivo aos portadores de títulos expedidos pelo sistema universitário.De 

acordo com Andrade (2001), a Fundação Getúlio Vargas (FGV) representa a primeira e 

mais importante instituição que desenvolveu o ensino de Administração. 

Com as mudanças econômicas, um novo acontecimento acentuou a tendência à 

profissionalização do Administrador. Andrade (2001) indica que a regulamentação 
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dessa atividade ocorreu na metade da década de sessenta, pela Lei Nº. 4.769, de 09 de 

setembro de 1965.No Art. 2º diz: A atividade profissional de Administrador será 

exercida, como profissão liberal ou não, mediante: a) pareceres, relatórios, planos, 

projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, chefia intermediária, direção superior; 

b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e 

controle dos trabalhos nos campos da Administração, como Administração e seleção de 

pessoal, organização e métodos, orçamentos, Administração de material, Administração 

financeira, Administração mercadológica, Administração de produção, relações 

industriais, bem como outros campos em que esses desdobrem ou aos quais 

sejamconexos. O Art. 3º afirma que o mercado do profissional seria privativo dos 

bacharéis em Administração, diplomados no Brasil. Isso veio ampliar um vasto campo 

de trabalho para a profissão do administrador. (BRASIL, 1965).  

Entende-se que o perfil do administrador é o de um eterno aprendiz, capaz de 

levar o seu aprendizado para o ambiente das organizações. Para sobreviver às mudanças 

contínuas que ocorrem no ambiente empresarial, se faz necessária a mudança do perfil 

do Administrador que, além de uma formação técnico-científica, necessita ter uma 

formação humanística, interdisciplinar e sistêmica, levando a aprendizagem para todos 

os níveis organizacionais, através de novas Tecnologias de Informação, introduzindo, 

portanto, uma nova concepção de Administração nas organizações. (KATZ, 1990). 

O ensino de Administração está sendo cada vez mais solicitado, quando se 

observam os pré-requisitos para o sucesso profissional e das organizações, tais como 

competitividade, qualidade e parcerias. Para Arantes (1998), a principal tarefa do 

administrador é ter ideias que contribuam para os resultados da empresa e aplicá-las, 

inovando e mudando, assumindo riscos e responsabilidades intrínsecas a essas 

inovações e mudanças, assumindo compromisso e responsabilidade pela contribuição de 

sua área de responsabilidade. Por ser o administrador um tomador de decisões, 

atualmente, além de todas as exigências, é preciso que o mesmo desenvolva a noção de 

responsabilidade social, pois é ele que detém uma visão holística da empresa e sabe 

exatamente onde, quando e como agir, focado em resultados, garantindo a sobrevivência 

e permanência da organização no mercado. 
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2.2.2 Regulamentações 

Em 1965, a profissão de Administrador foi regulamentada pela Lei nº 4.769, de 

09 de setembro. Em 1966já havia um currículo mínimo indicado para a formação de 

Administrador e naquele momento, habilitava o profissional para o exercício da 

profissão como técnico em Administração. Esta denominação foi alterada no ano de 

1985, para Administrador. (MARUITI, 2009). O Conselho Federal de Educação, em 

1993, instituiu um currículo pleno aos cursos de Administração, informando que as 

instituições poderiam ter também as habilitações, desde que, nesse caso, aprofundassem 

o conhecimento em área específica.  

No ano de 2003, no Dia do Administrador, o Ministério da educação, 

homologou um parecer sobre as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o 

curso de graduação em Administração. Naquele momento, o projeto pedagógico poderia 

privilegiar ou não linhas de formação específica, no final do curso, o que representaria o 

aprofundamento em uma determinada área com a finalidade de contemplar as diferenças 

regionais do país.Em 2004, há alteração nas diretrizes curriculares do curso de 

Administração (DCNs). O primeiro objetivo do MEC com esta regulamentação foi 

definir que a nomenclatura do curso seja tão somente Curso de Bacharelado em 

Administração, excluindo a extensão das habilitações no nome do curso, podendo 

constar apenas no projeto pedagógico de cada curso e na grade curricular. (MARUITI, 

2009).  

A partir desse momento, há um novo cenário no mercado de ensino superior de 

Administração. Nagraduação podem ser oferecidos os cursos de Administração ou 

Administração Pública, as demais diferenças somente são contempladas no projeto 

pedagógico. (MARUITI, 2009).  

I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 

estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar 

preventivamente, transferir e generalizarconhecimentos e exercer, em 

diferentes graus de complexidade, o processo da tomada; 

II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o 

exercícioprofissional, inclusive nos processos de negociação e nas 

comunicações interpessoais ouintergrupais; 
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III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, 

compreendendo suaposição e função na estrutura produtiva sob seu controle e 

gerenciamento; 

IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com 

valores eformulações matemáticas presentes nas relações formais e causais 

entre fenômenosprodutivos, administrativos e de controle, bem assim 

expressando-se de modo crítico ecriativo diante dos diferentes contextos 

organizacionais e sociais; 

V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e 

administrativa,vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da 

qualidade e das implicaçõeséticas do seu exercício profissional; 

VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da 

experiênciacotidiana para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação 

profissional, em diferentesmodelos organizacionais, revelando-se profissional 

adaptável; 

VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar 

projetos emorganizações; e 

VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e 

administração,pareceres e perícias administrativas, gerenciais, 

organizacionais, estratégicos e operacionais. 

2.2.3  Desenvolvimento Como Profissão 

A expansão do ensino superior de Administração, assim como da profissão, é 

bastante expressiva na década de 90. Segundo o Conselho Federal de Administração, 

em 1970, tínhamos 164 instituições de ensino de Administração, em 2011, já passava de 

2333 IES, com mais de 858.899 mil matrículas e aproximadamente 127.099 mil 

formados por ano em Administração.  

O desenvolvimento do ensino superior de Administração, segundo o MEC, é o 

maior nesta área, podendo ser verificado pela possibilidade de inserção no mercado de 
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trabalho, pela empregabilidade facilitada, pela necessidade do mercado e pela própria 

demanda profissionalizante nas organizações.  

A mesma lei que regulamentou a profissão, também criou o Conselho Federal de 

Administração (CFA) e os Conselhos Regionais de Administração (CRA), constituindo 

assim uma autarquia federal, cuja regulamentação diz: “O Sistema CFA/CRAs tem 

como missão promover a difusão da Ciência da Administração e a valorização da 

profissão do Administrador, visando à defesa da sociedade”. (CONSELHO FEDERAL 

DE ADMINISTRAÇÃO, 2013, p. 15). Assim, atualmente existem mais de 27 conselhos 

regionais espalhados pelo Brasil. 

2.3 A Visão Sistêmica no Ensino de Administração 

Segundo Bull et. al., (2007), desde a primeira regulamentação do ensino de 

Administração no Brasil até os dias atuais, com a frequente expansão das Instituições de 

Ensino Superior de Administração, a formação dos Administradores tem sido pautada 

pela fragmentação do conhecimento, manifestada através da separação do conhecimento 

em disciplinas isoladas que compõem a proposta curricular dos cursos de 

graduação.Para os autores esta forma de organização curricular não tem contribuído 

para a integração dos conhecimentos e nem para uma visão mais ampla do papel do 

administrador na sociedade, sendo então, imprescindível, no processo de ensino e 

aprendizagem da adoção de uma visão sistêmica. Para Telles (2011) apesar da 

globalização, ainda encontramos nas empresas profissionais interpretando o mundo de 

forma fragmentada,como se os eventos da organização acontecessem isolados e sem 

interconexões, talvez incentivados por uma formação fragmentada, com saberes 

ensinados separados e desarticulados de um todo. Ainda nos pensamentos de Telles 

(2011), este fato faz com que estes profissionais não percebam os padrões sistêmicos de 

comportamento que acontecem próximos aos problemas. Neste contexto,são necessários 

novos saberes, posturas e aprendizados à formação de Administradores.  

Conforme afirmam Bull et al., (2007), é essencial conceber um projeto 

pedagógico do curso de Administração que supere a fragmentação disciplinar e dote o 

estudante de Administração de conhecimento e informação, considerados fundamentais 

para a compreensão dos padrões sistêmicos de comportamento dos fenômenos 

organizacionais. 
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 Segundo Anastásiou (2004), a fragmentação das ciências desenvolveu áreas 

especializadas de conhecimento permutadas em matérias e disciplinas de ensino nas 

propostas curriculares. Dessa permuta se estabeleceram diferentes graus de relações 

disciplinares: multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

Defendidas por alguns autores como Piaget (2003), Morin (2000) e Nicolescu (2001), 

multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade aparecem como uma 

proposta para “reformar o pensamento”. De acordo com Morin (2000) “A reforma do 

pensamento é que permitiria o pleno emprego da inteligência para responder a esses 

desafios e permitiria a ligação de duas culturas dissociadas”, a cultura científica e a 

cultura humanista.  

Siqueira (1987) divide o currículo de Graduação em Administração em três 

núcleos, as disciplinas de cultura geral, compostas de cadeiras da área humanísta 

(direito, psicologia, sociologia, filosofia, política e história), constituindo o núcleo de 

embasamento do curso, as disciplinas instrumentais, do ciclo básico (matemática, 

estatística, teoria econômica, pesquisa operacional, etc.) e as disciplinas 

profissionalizantes, das áreas técnicas de administração. O que se observa atualmente é 

a separação de duas culturas, que Morin (2000) apresenta como a cultura das 

humanidades e a cultura científica. A cultura das humanidades é uma cultura genérica 

que estimula o conhecimento por utilizar os múltiplos saberes. Por outro lado, a cultura 

científica possui como característica a separação das áreas de conhecimentos. Dentro 

dessa perspectiva Bull et al., (2007), apontam que a  racionalidade instrumental, que 

orienta atualmente a educação, acaba por reduzir o ser humano a uma parcela mínima 

do seu todo, separando as disciplinas e isolando os objetos de seu habitat natural, 

decompondo e dissociando os problemas em vez de englobá-los e contextualizá-los. 

Rattner (2006) corrobora ao afirmar que a visão sistêmica se apresenta como 

uma opção para articular os conhecimentos científicos e não científicos que se 

debruçam sobre os problemas socioambientais. Para o autor, se a análise causal e linear 

do método cartesiano foram instrumentos apropriados no contexto dos séculos XVIII e 

XIX – em que as concepções de mundo postulavam a realidade como algo mecânico e 

previsível – a realidade complexa em que vivemos e com a qual nos defrontamos hoje 

exige uma postura metodológica e técnicas de pesquisa diferentes, sem, contudo rejeitar 

a abordagem disciplinar convencional. Ainda na perspectiva de Rattner (2006), é 
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oportuno questionar a racionalidade de um sistema que gera tantos e complexos 

problemas humanos e ambientais. Nesse contexto a visão sistêmica surge como um 

processo produtor de novos conhecimentos, através do entrelaçamento de diversas 

disciplinas que procurem redefinir o objeto de conhecimento. Não se trata apenas da 

integração sociedade-natureza, mas da abertura de um diálogo e da hibridização entre 

ciência, tecnologia e saberes para a produção de novos paradigmas e sua articulação 

para transformar a natureza e a sociedade. (RATTNER, 2006).  

 Guedes (2006),afirma que a principal competência do administrador está 

interligada à capacidade de abstração, principalmente, do desenvolvimento do 

pensamento sistêmico, ao contrário da compreensão parcial e fragmentada dos 

fenômenos, da criatividade, da curiosidade, da capacidade de pensar múltiplas 

alternativas para a solução de um problema, da capacidade de trabalhar em equipe, da 

disposição para procurar e aceitar críticas, da disposição para o risco, do 

desenvolvimento do pensamento crítico, do saber comunicar-se, da capacidade de 

buscar conhecimento. 

 

É necessário levar um aluno, a saber, pensar sistemicamente, devendo 
capacitá-lo aver "processos" em qualquer fenômeno, a ver mudanças 
(reais ou potenciais), além de crescimento e de desenvolvimento. É 
fundamental compreender através do conceito de Gestalt (um todo é 
maior do que a soma das suas partes), reconhecer que nossas 
percepções são condicionadas por nossos métodos de questionamento 
e que a objetividade em ciência é muito mais uma meta do que um 
fato. Ver o mundo em termos de sistemas interconectados envolve 
conhecimentos de cibernética (padrões de controle e comando), e 
práticas de como lidar com situações complexas e estruturas 
dinâmicas. (GUEDES, 2006. p. 51). 

 

A visão sistêmica nos Cursos de Administração pode servir de alicerce para 

estabelecer, o equilíbrio entre as diferentes áreas do conhecimento que compõem o 

Curso e o entendimento real do sistema complexo. Para Telles (2011), a visão sistêmica 

oportuniza enxergar a realidade complexa e tratá-la, por intermédio de aplicações de 

jogos, estudos de casos, reengenharia de processos, análise e discussão sobre casos 

enfrentados no diaa dia da prática profissional dos acadêmicos. Vale ressaltar que o 

processo ensino e aprendizagem não deve ser inalterável, inconvertível ou estagnado e 
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sim dinâmico, enérgico e arrojado, com isso requer dos indivíduos, que afetam e são 

afetados por esse processo, a busca de novas possibilidades que venham ao encontro das 

demandas da sociedade e que de fato sejam assumidas como próprias de cada um, uma 

vez que não se pode distanciar da sociedade, por estar inserido nela e ser parte de sua 

organização e desenvolvimento. 

2.4  Sustentabilidade no Ensino da Administração 

Conforme a Resolução Nº 2, de 15 de Junho de 2012, do Ministério da 

Educação, a temática de Sustentabilidade torna-se obrigatório no Ensino Superior 

Brasileiro. Entretanto, para Jacobiet al., (2011),  bem antes da resolução de 2012, já era 

possível notar á multiplicação de módulos, cursos e programas relacionados à 

sustentabilidade no ensino superior em geral, assim como mais especificamente no 

ensino da Administração.  Para Leroy et al., (2002), dentre as diversas razões para o 

interesse em se ter a temática de sustentabilidade no ensino superior pode-se destacar o 

complexo desafio para a sociedade que se tornou a tensão ambiental.  

 

Além de soluções técnicas, para o confronto desse desafio, faz-se 
necessário também a adoção de soluções em níveis educacionais, que 
tragam mudanças de hábitos, valores e ações. Portanto, as discussões 
acerca do meio ambiente podem ser um espaço de luta política e social 
pela emancipação, pela superação do estado de exploração, 
invisibilidade e marginalização em que vive a maior parte da 
sociedade. (LEROY et. al., 2002 P. 4). 

 

Quando tratamos especificamente do curso de Administração, o tema torna-se 

ainda mais complexo, pois o Administrador é considerado dentro da organização o 

profissional responsável pela tomadas de decisão. Como também afirma Gonçalves 

Dias et al.,(2009), a formação de Administradores é um dos campos da educação nos 

quais os desafios de mudança em prol a um pensamento sustentável se apresentam de 

maneira mais decisiva. Grandes desafios se apresentam, não só relativos à compreensão 

do comportamento e da dinâmica de construção da consciência ambiental entre os 

futuros administradores, mas também quanto ao desenvolvimento de propostas didático-

pedagógicas que possam fazer avançar o ensino-aprendizagem em gestão. Ainda sobre a 

o papel do Administrador nesse cenário, onde se torna necessário conciliar os interesses 
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empresariais com os interesses da sociedade, Kruglianskas (1993, p. 3) destaca que “[...] 

o Administrador moderno cada vez mais terá que ser um solucionador de problemas 

ambientais ao invés de gerador de impactos adversos ao meio ambiente [...]”. Neste 

contexto as instituições de ensino possuem o desafio de qualificar o futuro 

administrador para que ele possua alto índice de desempenho profissional e empresarial, 

sem que suas decisões tenham um impacto negativo na sociedade e meio ambiente. Nas 

próximas páginas desse estudo será possível verificar como as principais Instituições de 

Ensino Superior em Administração abordam a temática em sua grade curricular. 

Algumas instituições abordam a temática como um tema transversal, outras adotaram 

uma disciplina específica para se trabalhar o tema.  Leonardi (2007) defende a ideia que 

Sustentabilidade deve permear todas as disciplinas do currículo e 

atividadeseducacionais, respeitando os diferentes contextos e não descartando 

experiências diversas. Barbieri (2004) reforça a visão de Leonardi (2007) ao afirmar que 

a Sustentabilidade deve ser concebida como eixo transversal, não sendoentendida como 

sinônimo da implementação de uma disciplina específica nos cursos de graduação. “A 

rigor, essa disciplina só deveria ser oferecida nos cursos de pós-graduação stricto e lato 

sensu, e nos cursos de educação continuada”. (BARBIERI, 2004, p.922).  Para o autor, 

essa estratégia conferirá mais consistência à formação ambiental de administradores, 

visto que terá sido longamente maturada em reuniões de especialistas e consubstanciada 

em conferências. Demajorovic (2012), contribui com os pensamentos acima citados ao 

dizer que a formação de Administradores com pressupostos orientados pela 

sustentabilidade exige novas propostas pedagógicas interdisciplinares, em que a visão 

integrada, sistêmica e holística substitua os projetos pedagógicos disciplinares, que 

privilegiam o processo de compreensão do aluno sobre sua realidade de forma 

fragmentada.  Entre os que defendem a criação de uma disciplina específica  Bernardes 

e Prieto (2010) apresentam alguns argumentos favoráveis àdisciplinarização da temática 

da Sustentabilidade no ensino da Administração:  

• Como uma disciplina, a Sustentabilidade ganharia “espaço” na grade curricular 

e com isso visibilidade e materiais didáticos específicos; 

• Há diversos Educadores Ambientais, muitos formados em cursos de extensão e 

de especialização, que muitas vezes têm como obrigação ministrar aulas de 

Português, Geografia, Ciências, Química para desenvolver atividades de 

Educação Ambiental; 
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• Boa parte dos professores não está preparada nem capacitada para realizar 

projetos com a temática da Sustentabilidade. E mesmo que houvesse preparo 

um grande contingente de professores não tem interesse, nem didática ou 

conhecimento, para problematizar, junto com sua disciplina específica, as 

questões ambientais, entretanto os autores alertam para o perigo da disciplina 

perder o seu principal objetivo que é sensibilizar os alunos em relação as 

questões ambientais:  
 
[...] é difícil imaginar que uma disciplina  consiga fugir à tendência da 
“educação bancária” que temos no Brasil, como diria Paulo Freire. 
Isso implicaria em imposição de conteúdos e preocupação com provas 
e notas “pra passar”, o que afronta a ideia da Sustentabilidade como 
forma mútua de educar para uma tomada de consciência sobre as 
questões ambientais. (BERNARDES; PRIETO, 2010, p.7). 

 

Os desafios enfrentados pelas Instituições de Ensino Superior (IES) na 

implementação da temática Sustentabilidade nos cursos Administração, não se resume 

apenas em como o tema será abordado em suas matrizes.  

 

Jacobiet. al., (2011 p. 13) listam outras dificuldades enfrentadas pelas IES:  

• As instituições de ensino superior têm obtido um enfoque fragmentado para a 

sustentabilidade, com foco em iniciativas de “esverdeamento” do campus ou de 

adicionar conteúdo a uma parte específica do currículo; 

• As IES têm permanecido em grande parte como organizações “que conhecem”, 

em vez de organizações que “aprendem”, as “organizações que aprendem” como 

aquelas que aprendem a desenvolver novas habilidades e capacidades, que 

levam a novas percepções e sensibilidades, que, por sua vez, revolucionam 

crenças e opiniões (ciclo de aprendizado profundo); 

• O ensino superior deve abordar a sustentabilidade de forma mais sistêmica, que 

envolva toda a instituição nas mudanças em andamento, em colaboração com 

estratégias de aprendizagem; 

• As IES precisam ampliar as visões de colaboração o que inclui a participação de 

toda a gama de stakeholders, o compromisso com iniciativas estratégicas de 
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longo prazo, a adaptabilidade, a importância contextual e a aprendizagem 

organizacional. 

Com o objetivo de contribuir para a superação de todas as questões que 

envolvem a inserção da temática de Sustentabilidade no ensino de Administração, 

Tilbury e Wortman (2004) propõem cinco competências. Elas são consideradas 

importantes para que indivíduos, grupos, organizações e sociedades atinjam o que 

poderia ser considerado um mundo sustentável. As cinco competências são apresentadas 

no Quadro 7. 

 
 
 

COMPETÊNCIA DISCRIÇÃO 

Perspectivas de futuro 

Ser capaz de imaginar um mundo melhor. A 

premissa é que, se sabemos aonde queremos 

chegar, seremos mais capazes de trabalhar para 

chegarmos lá. 

Pensamento critica e reflexão 

Aprender a questionar nossos atuais sistemas de 

crenças e reconhecer as hipóteses subjacentes 

em nosso conhecimento, nossas perspectivas e 

nossas opiniões. Habilidades de pensamento 

crítico podem ajudar as pessoas a aprender a 

examinar as estruturas econômicas, ambientais, 

sociais e culturais no contexto do 

desenvolvimento sustentável. 

Pensamento sistêmico 

Reconhecer as complexidades, ao procurar por 

ligações e sinergias, tentando encontrar soluções 

para os problemas. 

Construção de parcerias 
Promover o diálogo e a negociação, aprender a 

trabalhar em equipe. 
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Participação nas tomadas de decisão Empoderar pessoas.  

Quadro 7 - Cinco Competências em Prol da Educação para a Sustentabilidade 
Fonte: Elaborado pela autora baseado em Tilbury e Wortman (2004 p.34). 

 

No Quadro7 é possível observar a aderência entre o que é proposto por Tilbury e 

Wortman (2004) e os ensinamentos de Paulo Freire. Em seus pensamentos Freire 

(1981), quando fala da educação e da relevância ao se empoderar pessoas e com isso de 

se buscarseu comprometimento para que estas entendam os problemas (globais e locais) 

e participem das suas soluções, sem se alienarem, sem ficarem ingênuas achando que 

delegando responsabilidades os problemas serão sanados. Em Freire (1981), também 

encontra-se a defesa dos diálogos, das parcerias e do desenvolvimento da visão crítica 

através de espaços criados para reflexão, onde passado-presente-futuro devem ser 

respeitados, analisados e com coragem e em sociedade, todos participarem da 

construção de um futuro melhor e mais libertário.   

Um longo caminho para se percorrer, e as escolas de negócios estão aprendendo 

a lidar com os desafios de uma gestão ambientalmente responsável. A seguir será 

apresentada a abordagem dada por algumas IES de Administração, localizadas no 

estado de São Paulo,  ao ensino da Sustentabilidade em suas matrizes curriculares.  

 
IES DISCIPLINA EMENTAS/ OBJETIVOS 

UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO (USP) 

 

Gestão de operações 
Sustentáveis 

Tem por objetivo discutir como as operações 
podem ser geridas de maneira que a 
sustentabilidade faça parte de sua estratégia e 
como (e se) esta questão pode ser uma fonte de 
vantagem competitiva. Visa estender o 
entendimento do sistema de produção e do ciclo 
de vida dos produtos/serviços, de modo a incluir 
as variáveis de perdas, resíduos e outros impactos 
ambientais em sua análise. 

UNICAMP Meio ambiente e sociedade 

Fundamentos teóricos, conceitos básicos sobre 
educação e a temática ambiental. Implicações 
programáticas e curriculares. Analise da visão 
multi/interdisciplinar sobre o meio ambiente. 
Evolução histórica das relações homem X 
natureza, a complexidade da sociedade e a 
realidade atual. Impactos ambientais: 
consequências da ocupação e uso da terra. 
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UFSCAR Gestão da Sustentabilidade 
e terceiro setor 

Desenvolver, juntamente com os estudantes, 
temas e aspectos atuais e relevantes para a 
Administração. Preparação conceitual e prática 
do administrador para o Século XXI, abordando 
problemas reais de empresas e organizações que 
competem no Brasil e num mercado cada vez 
mais globalizado, discutindo em classe e 
aplicando os principais conceitos e experiências 
de sucesso com casos de empresas inovadoras. 
Forte ênfase será dada ao comportamento e 
postura do administrador como agente de 
mudança, visando introduzir ou consolidar as 
condições e práticas indispensáveis ao 
desenvolvimento de uma cultura voltada ao novo 
paradigma de sustentabilidade empresarial nas 
organizações. Por sustentabilidade empresarial 
entende-se o atendimento simultâneo dos 
objetivos de eficiência econômica, equidade 
social e conservação do meio ambiente. 

FIAP 
 

Ao ser contatada a instituição de ensino informou que aborda o tema 
“Sustentabilidade” interdisciplinarmente, sem adotar uma disciplina especifica. 

UNIP Educação ambiental 

 

A disciplina visa discutir os indicativos 
internacionais, nacionais e locais para a 
Educação Ambiental (EA); os marcos teóricos da 
Educação Ambiental ética, interdisciplinar e 
transversal; a biodiversidade sócioambiental; a 
visão de Educação Patrimonial Ambiental no 
contexto dos saberes, cultura e patrimônios 
naturais e imateriais; a transversalidade e o lugar 
do educador ambiental no contexto de uma 
educação pós-moderna; prática docente e a 
Educação Ambiental; atividades e materiais 
didáticos em Educação Ambiental; Educação 
ambiental e formação de professores 

INSPER 
 

Ao ser contatada a instituição de ensino informou que aborda o tema 
“Sustentabilidade” interdisciplinarmente, sem adotar uma disciplina especifica.  

MACKENZIE 
Sustentabilidade e 

Responsabilidade Social 
Capacitar o aluno a fim de que compreenda que a 
gestão nas organizações contemporâneas assenta-
se sobre a necessidade de ações sustentáveis, 
bem como uma relação ética e socialmente 
responsável junto aos seus stakeholders. 

FEI Sustentabilidade nas 
organizações 

Definição de desenvolvimento sustentável; 
objetivos do milênio: agenda 21; a complexidade 
das questões ambientais; a sustentabilidade 
empresarial: Triple Bottom Line; políticas 
ambientais locais e globais e seus impactos para 
as empresas, a sociedade e os governos; 
responsabilidade social empresarial; termo de 
referencia em sustentabilidade do SEBRAE; 
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normas da ISO, 16000 (SA 8000), 18000. 

PUC Sustentabilidade 
 

Implicações da Crise ambiental para a estratégia 
das empresas e o empreendedorismo: Riscos e 
oportunidades, aplicação dos conceitos de 
desenvolvimentos sustentável e sustentabilidade 
empresarial a novos negócios; eco-estratégia pós 
Quioto e economia verde. Definição de 
empreendedorismo sustentável e tipos de eco-
negócios,  mapeamento de oportunidades de eco-
negócio. Eco-designer, inovação e marketing 
verde, como planejar um empreendimento 
sustentável, medição do impacto ambiental de 
produtos e operações e mediação da 
sustentabilidade de novos empreendimentos. 

FGV Ao ser contatada a instituição de ensino informou que aborda o tema 
“Sustentabilidade” interdisciplinarmente, sem adotar uma disciplina especifica. 

ANHANGUERA 

 

Responsabilidade social e 
meio ambiente 

 

 

Conceitos de Responsabilidade Social e 
Ambiental. Atribuições que as empresas devem 
assumir para serem reconhecidas como 
socialmente a ambientalmente responsáveis. 
Compreensão e valorização dos conceitos de 
Responsabilidade Social e ambiental no Brasil e 
no mundo 

 

UMESP Sustentabilidade 

 

Proporcionar ao aluno uma visão integrada das 
atividades humanas a partir das bases e dos 
pilares da sustentabilidade, compatibilizando-os 
com o desenvolvimento de políticas e ações 
empresariais, gerando novas oportunidades de 
atuação no mercado, tanto no segmento 
empresarial como no das organizações sociais do 
3º setor. 
 

FECAP Responsabilidade social 
empresarial 

 
A disciplina trata da ética corporativa e da 
responsabilidade social em um contexto no qual 
coexistem, simultaneamente, pressões por 
resultados financeiros e pressões por 
comportamentos éticos e socialmente 
responsáveis. São debatidos os tópicos: Ética e 
moral; A natureza e o propósito das empresas; 
Orientação para shareholders versus orientação 
para stakeholders; Ética corporativa; Teoria e 
conflito de agência; Responsabilidade social e 
suas dimensões; Conceitos introdutórios sobre 
Governança corporativa; Governança corporativa 
e sustentabilidade: Relação com ética e 
responsabilidade social; Risco de reputação ou de 
imagem. 

SENAC Ética, cidadania e 
sustentabilidade 

Princípios e valores éticos. 
Cidadania e responsabilidade social. 
Cidadania e meio ambiente. 
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Sustentabilidade. 
 

FMU Sustentabilidade e 
responsabilidade 

corporativa 

Histórico dos debates a respeito de ética e 
responsabilidade social no Brasil, sua 
confluência com a agenda ambiental, 
simbolizadas em termos como responsabilidade 
socioambiental e desenvolvimento sustentável.  
Fundamentos conceituais para compreensão da 
emergência dos debates sobre responsabilidade 
Sócio-ambiental e suas possíveis consequências. 
Contexto atual, esfera pública e os diferentes 
atores sociais. Responsabilidade socioambiental 
como estratégia, de produção, de sustentabilidade 
e de desenvolvimento. Indicadores, certificações, 
tecnologias e instrumentos de gestão 
relacionados à responsabilidade sócioambiental. 
Comunicação entre partes interessadas, 
transparência e relatórios de sustentabilidade. 

 

ANHEMBI 
MORUMBI Meio ambiente e 

Sustentabilidade 

Desenvolvimento sustentável e 
empreendedorismo ético e empresa responsável 
em um mundo globalizado, aspectos estratégicos 
no desenvolvimento sustentável, o papel da 
educação na sustentabilidade, o papel da mídia 
na sustentabilidade, arte, moda e designer 
sustentável, os desafios da sustentabilidade no 
novo milênio 

FACULDADE 
ZUMBI DOS 
PALMARES 

Legislação e Gestão 
Ambiental 

Política e Legislação Ambiental. Política 
Nacional de Meio Ambiente. Legislação 
Ambiental na Constituição Federal e Estadual. 
Diretrizes internacionais de meio ambiente. 
Meios administrativos e judiciais de proteção 
ambiental. Legislação específica: unidades de 
conservação, poluição e licenciamento ambiental. 
Resoluções do CONAMA. Impacto, dano, 
culpa,responsabilidade e indenização. Áreas de 
preservação. 

FSA Ao ser contatada a instituição de ensino informou que aborda o tema 
“Sustentabilidade” interdisciplinarmente, sem adotar uma disciplina especifica. 

Quadro 8 – Abordagem das por algumas IES localizadas no estado São Paulo 
quanto a Temática da Sustentabilidade em sua Matriz Curricular 
Fonte: Elaborado pela autora 
  
 

Como é possível observar no quadro 8, das 18 instituições de ensino consultadas 

apenas quatro não adotam uma disciplina específica em sua matriz curricular, optando 

assim pela inserção do tema de forma transversal e indisciplinar. Jacobi (2011) afirma 

que as instituições ainda têm encontrado grandes resistências por razões tanto 

administrativas como pela relutância dos docentes formados em uma visão disciplinar a 

se engajarem com a interdisciplinaridade e com abordagens mais práticas relacionadas 

com a educação para a sustentabilidade. Telles (2011) defende que ensino da 

Administração deveria procurar formas detambém lidar com as áreas e temas de 
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maneira interdisciplinar, facilitando os aprendizados.”Se o conhecimento gerado em 

finanças deve ser coerente com o que se aprende em outras áreas, também se deve 

buscar a coerência com as questões postas pelos desafios da sustentabilidade”. 

(JACOBI, 2011, p.42). Ainda sobre os desafios para se promover a Sustentabilidade nos 

currículos das escolas de Administração Jacobi, (2011) alerta sobre duas condições que 

precisam ser atendidas: 1) Planejar como a sustentabilidade será implantada: se por 

meio de estruturasjá existentes ou via criação de novas estruturas. 2) Refere-se ao status 

que a sustentabilidade terá no contextopredominantemente disciplinar dos cursos de 

Administração. Para Telles (2011), atender a essas condições torna-se necessário, uma 

vez que o tema ainda estando em construção não tem a credibilidadeadequada, nem 

possui solidez na sua base epistemológica, issotraz pouco prestígio aos envolvidos.No 

modelo atual, “grande parte dos educadores prefere ensinar as disciplinas tradicionais 

do currículo de Administração, visto que tal opção possui maiores chances de 

promoção, segurança no emprego e outros benefícios e recompensas.” (JACOBI, 2011, 

p. 42).Outro importante ponto apresentado por Teodósio (2006) trata das perspectivas 

profissionais que devem ser apresentadas aos alunos. A visualização de que a 

Sustentabilidade representa uma oportunidade de desenvolvimento de uma carreira 

realizadora e profissionalmente atraente deve ser enfatizada, contudo, a autora dessa 

pesquisa crê na necessidade de se ampliar os estudos sobre os desafios existentes na 

inserção da Sustentabilidade no ensino da Administração, pois foi possível constatar 

que ainda há um longo caminho a ser percorrido em busca de formas eficazes para se 

vencer. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Esse estudo utilizou como método a pesquisa qualitativa.  Para atender aos 

objetivos propostos, foram aplicadas entrevistas em profundidade baseadas em roteiro 

semiestruturado. Os entrevistados foram egressos do curso de Administração que 

concluíram a disciplina de Sustentabilidade em uma Instituição de Ensino Superior 

(IES), localizada na Região do Grande ABC Paulista.  A seguir será apresentado 

detalhadamente todo o procedimento metodológico da presente pesquisa.  
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3.1 Tipo de Pesquisa 

 

O método escolhido para esse trabalho foi pesquisa qualitativa. De acordo com a 

abordagem de Flick (2009, p.16), a “pesquisa qualitativa chegou à idade adulta”, pois o 

número de publicações e a ampliação deste tipo de investigação em vários campos 

demonstram a preocupação por questões de qualidade.Quanto à tipologia da pesquisa, 

será considerado um estudo exploratório e descritivo. A escolha pela pesquisa 

exploratória se justifica pelos estudos encontrados que abordam o ensino da 

Sustentabilidade na perspectiva do egresso do curso de Administração. 

De fato, a pesquisa exploratória tem como objetivo principal o aprimoramento 

de ideias ou a descobertas de intuições. Seu planejamento é muito flexível, permitindo a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fenômeno estudado. Em geral 

essas pesquisas envolvem levantamentos bibliográficos, entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que 

estimulem a compreensão. (GIL, 1999). 

A opção pela pesquisa descritiva deu-se por esta possibilitar a compreensão da 

relação entre o ensino da Sustentabilidade e a contribuição do curso de Administração 

na formação de uma visão sistêmica do egresso. Uma pesquisa descritiva busca:  

Conhecer as diversas situações e relações que ocorrem na vida social, 
política e econômica e demais aspectos do comportamento humano, 
tanto do indivíduo, tomado isoladamente, como de grupos e 
comunidades mais complexas. (CERVO; BERVIAN, 2002, p.66). 

 

A seguir serão descritos os procedimentos realizados para a pesquisa de campo.  

 

3.2Pesquisa de Campo 

 

A escolha do método deste estudo pautou-se pelo interesse em explorar as 

experiências de egressos de Administração sobre o ensino da Sustentabilidade e a 

contribuição da universidade na formação da sua visão sistêmica. Para Godoi e Mattos 

(2006) a entrevista em profundidade é caracterizada pelo objeto de investigação 
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constituído pela vida, ou seja, experiências, ideias, valores e estrutura simbólica do 

entrevistado. E, a preparação de um prévio roteiro, permite ao entrevistador um 

parâmetro ao mesmo momento em que há uma flexibilidade para ordenar e formular as 

perguntas durante a entrevista. (GODOI; MATTOS, 2006).  

Os participantes da entrevista foram egressos do curso de Bacharelado 

Administração, que cursaram a disciplina de Sustentabilidade. Os entrevistados são 

provenientes de uma Instituição de Ensino Superior Confessional (IES) localizada na 

Região do Grande ABC paulista. A IES em questão foi escolhida por oferecer a 

disciplina em sua matriz curricular desde 2007, ou seja, anterior à resolução que torna 

obrigatório, a inserção da temática de Sustentabilidade em todas as Universidades 

Brasileiras. 

Os critérios de escolha dos sujeitos foi por meio da técnica ‘bola de neve’, 

também chamada de amostra por referência ou ainda ‘snowball’. Neste tipo de amostra 

os respondentes iniciais, comuns ao meio, indicam outros respondentes com requisitos 

similares. (HAIR JR et. al., 2005). É um método amplamente utilizado na pesquisa 

sociológica qualitativa pelo fato de referenciar pessoas com alguma característica 

semelhante que são de interesse da pesquisa. (BIERNACKI; WALDORF, 1981).Os 

participantes investigados concluíram o curso em 2010 e 2011. A quantidade de 

entrevistados não foi pré-estabelecida, pois de acordo com Godoi e Mattos (2006), na 

visão qualitativa o ideal é que o investigador não determine previamente o número de 

entrevistas necessárias à investigação.   

 

A definição dos participantes durante o processo de estudo, sem a 
preocupação da representatividade estatística, atribui ao pesquisador 
maior flexibilidade, pois poderá tomar como base o desenvolvimento 
teórico do trabalho, sendo de sua alçada ampliar o número ou 
aprofundar a conversação com os participantes, se 
necessário.(GODOI, MATTOS, 2006, p.32). 

 

Diante do exposto, a evolução da qualidade das entrevistas foi o que determinou 

o número de entrevistados.A identidade dos entrevistados foi mantida em anonimato 

sendo atribuído um pseudônimo a cada participante. Após a coleta das informações, foi 

feita a transcrição literal das respostas dadas pelos entrevistados. 
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A coleta de dados, na pesquisa qualitativa, não é um processo acumulativo e 

linear,mas interativo, nas diversas etapas da pesquisa e entre seus sujeitos. 

(CHIZZOTTI, 1998). Em um primeiro momento, foram realizados contatos 

preliminares com os egressos do curso de Administração através de envio de um correio 

eletrônico, com o intuito de investigar a disponibilidade dos entrevistados para 

participar da pesquisa, foi informado o objetivo do estudo e o tema que seria abordado. 

A partir da aceitação dos sujeitos contatados, foram acordados a data e horário 

de acordo com a disponibilidade dos participantes. Foram realizadas sete entrevistas 

com duração média de vinte e cinco minutos e o tempo de transcrição foi 

aproximadamente de duas horas cada entrevista, convergindo com a literatura de Flick 

(2009), para o autor, a transcrição final de uma entrevista comparada com a gravação, 

pode levar em média o tempo multiplicando a duração da fita por seis. A investigação 

procurou responder a seguinte questão: O curso de Administração tem influenciado na 

formação de uma visão sistêmica das relações sociais, econômicas e ambientais dos 

seus egressos na visão dos mesmos? 

 

3.3 Sistematização 

 

Para sistematizar os dados coletados, foram adotados os seguintes 

procedimentos: transcrição das entrevistas; leitura das entrevistas; comparação das 

entrevistas entre si; análise dos pontos comuns no grupo; extração dos posicionamentos 

nas entrevistas e análise interpretativa das entrevistas. A análise ocorreu através da 

leitura das entrevistas e a formação por parte da pesquisadora de categorias de análise. 

Estas categorias formaram unidades específicas de significados emergentes da pesquisa.  

A categorização das informações permitiu o agrupamento de temas comuns de 

forma mais eficiente, além de facilitar a identificação da repetição ou da exclusividade 

dos diversos depoimentos conforme pode ser observado no Quadro 9 a seguir: 

 
 

SUBCATEGORIAS 
CATEGORIAS AUTORES PERGUNTAS 
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CS 
Conceitos de 

Sustentabilidade 

 

 
Elkington (1994) 

Sachs (2006) 
Porrit (2007) 

Aligleri (2009) 
Barbierri (2010) 

 

Segundo seu entendimento e baseando-se 
no que você leu e ouviu sobre o tema, o 
que significa o termo Sustentabilidade?  
Na sua opinião,  esse tema é importante 
para a prática da Administração? 
 

ES 
Educação para a 

Sustentabilidade 
 

Jacobi (2011) 
Leff (2009) 

Leonard (1997) 
Kleiton (2012) 
Fazenda (2001, 

2008) 
Freire 

(1981,1987,1996) 

A faculdade em que você cursou ofereceu 
uma disciplina voltada especificamente 
para Sustentabilidade, como foi essa 
experiência? 

 

Você identifica outros elementos na sua 
formação onde as questões sociais, 
ambientais e econômicas foram abordadas 
de maneira integrada. 

CTP 

Contribuição da 

temática na 

atuação 

profissional 

Jacobi (2011) 

Barbieri (2010) 

Brandão (2008) 

Andrade, 

Tachizawa; 

Carvalho (2002) 

Tilbury e Wortman 

(2004) 

Teodosio (2006) 

Em que você acha que a disciplina e esses 
outros elementos contribuíram para sua 
atuação profissional? 

Em sua opinião é possível que um gestor 
possua valores orientados para questões 
socioambientais e mesmo assim tenha a 
habilidade para ponderar os interesses 
empresariais ou vice-versa?  
As competências desenvolvidas no curso 
transformam-se em competências 
profissionais de um administrador onde os 
focos de seus interesses não estejam 
alicerçados apenas no valor econômico 
que produzem, mas também nos valores 
ambientais e sociais? 

 
O que você acha que poderia ser feito nas 
faculdades/universidades para formar 
gestores com tais competências?  

SS 
Stakeholders na 

sustentabilidade 

 
Freeman (1984) 
Savage (1991) 
Mitchell (1997) 

Katz (1990) 
Martinelli (1997) 

 
 

 
“A primeira e única responsabilidade 
social da empresa é gerar lucro para os 
acionistas”. Você concorda ou discorda 
dessa citação?  

Quadro 9 - Roteiro para Elaboração das Entrevistas 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
No quadro 9 também é possível observar as categorias identificadas para cada 

uma mediante os estudos apresentados nesta pesquisa e seus respectivos autores, bem 

como as perguntas relacionadas no roteiro das entrevistas.  
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4ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
 

Nesta seção, serão apresentados trechos das entrevistas, dados coletados e suas 

relações com as teorias apresentadas no referencial teórico, bem como apontamentos no 

sentido de encontrar convergência ou discrepância entre as falas dos entrevistados. Para 

se alcançar os objetivos propostos na presente pesquisa foram criadas subcategorias. VS 

(Visão da sustentabilidade), ES (Educação para a Sustentabilidade), CTP (Contribuição 

da temática para a atuação profissional), SS (Stakeholders na Sustentabilidade), e por 

fim ICID influência do cursoversus a influência da disciplina.  
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4.1Conceitos de Sustentabilidade 

 

Na temática da sustentabilidade, um dos primeiros conceitos que se estuda é ode 

desenvolvimento sustentável, publicação do Relatório Nosso Futuro Comum da ONU, 

conhecido como “Relatório de Brundtland”: 

 
O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidadesdo 
presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 
atenderem a suas próprias necessidades. Ele contém dois conceitos- 
chave: - o conceito de 'necessidades', sobretudo as necessidades 
essenciais dos mais pobres do mundo, que devem receber a máxima 
prioridade; - a noção das limitações que o estágio da tecnologia e da 
organização social impõe ao meio ambiente, impedindo-o de atender 
às necessidades presentes e futuras. (CMMAD, 1987, p.46). 
 

 
O trecho selecionado contém os principais pontos que norteiam o conceito e foi 

empregado pelos entrevistados. Mesmo tendo sido utilizado de seus próprios jargões, os 

entrevistados aparentaram possuir percepção do conceito de sustentabilidade.   

 
“Eu sei que é garantir o futuro das próximas gerações, alias é viver de 
tal maneira que o futuro das próximas gerações não seja ameaçado”. 
(ENTREVISTADO 2). 

 

 

 

 

 

A Entrevistado 3 compartilha dessa mesma visão ao afirmar: 

 
“Sustentabilidade são as atividades humanas que visam suprir as 
necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das 
próximas“. (ENTREVISTADO 3). 
 
 

Cavalcanti (1996, p.82) relembra “o crescimento econômico que se 

tornaautônomo, ou se auto sustenta e que se repete de forma indefinida, não reconhece 

limites, portanto, corresponde ao oposto do que está proposto pelo desenvolvimento 

sustentável, que pressupõem limites determinados pela sustentabilidade”. De fato nota-
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se que na fala do entrevistado João existe elementos que vão de encontro às ideias 

apresentadas por Cavalcanti (2006).  

 

(...) épossuir um modelo econômico que não coloque em risco a 
sobrevivência das próximas gerações. Que as estratégias e objetivos 
das empresas levem em consideração a importância de se pensar no 
futuro, na nossa continuidade. (ENTREVISTADO 4). 

 

 

A visão do Entrevistado 4 também pode se equiparar aos pensamentos 

apresentados por Werbach (2010), o autor relata que para que a empresa se torne 

sustentável é necessário que a Sustentabilidade passe a fazer parte daestratégia. “Sua 

ação de Sustentabilidade precisa estar no núcleo da empresa – ser arrojada, e não 

postiça, não é um artifício para que os empregados ‘sintam-se bem uma vez por ano’. 

(WERBACH, 2010, p. 67).  Essa abordagem do conceito de Sustentabilidade onde é 

empregada a ideia que, uma empresa será sustentável se não agredir o meio ambiente, é 

defendida por inúmeros autores detalhando o conceito de Sustentabilidade ecológica 

ouorganizações ecologicamente sustentáveis. (ATKINSON, 2000; HOFFMAN, 2000; 

SHRIVASTAVA, 1995; GLADWIN, 1995; HAWKEN, 1993). 

 

É perceptível, na fala do Entrevistado 5, que em seu entendimento a 

sustentabilidade possui um foco voltado aos problemas ambientais e sociais.  

 
“pra mim é você pensar no meio ambiente, na poluição dos rios, no 
efeito estufa, no desmatamento.É você pensar no amanhã, no futuro, 
no mundo que estamos deixando”. (ENTREVISTADO 5).  

 

Neste caso, a sustentabilidade está embasada pela teoria ecológica, sendo 

alcançada quando a extração de recursos naturais ocorre dentro da capacidade de 

reposição natural da base de recursos e, quando os resíduos sólidos transferidos para os 

componentes físicos do sistema ecológico não ultrapassam a capacidade de assimilação 

dos ecossistemas. (DALY, COBB, 1994; JENNINGS, ZANDBERGEN, 1995; 

SHRIVASTAVA, 1995). 

 

Já para o Entrevistado 7 a Sustentabilidade esta relacionada às questões sociais:  
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“Sustentabilidade é pensar no bem social, nas pessoas que habitam e 
habitarão esse planeta“. (ENTREVISTADO7). 

 

 

Entretanto, também foi possível observar entre os entrevistados um 

entendimento do conceito de Sustentabilidade voltado para um foco econômico:  

 

(...) e manter-se sustentável, ou seja, que suas práticas empresariais 
lhe permitem a sua continuidade. E é um tema essencial para a 
Administração. Uma empresa precisa ser sustentável para continuar 
operando. (ENTREVISTADO 1). 
 
 

Se o foco for econômico, a Sustentabilidade de uma empresa poderá ser medida 

pela capacidade de manter seu desempenho acima da média no longo prazo, ou seja, de 

ter uma vantagem competitiva sustentável. (PORTER, 1989). O que não significa que a 

empresa não causará nenhum impacto ao meio ambiente natural ou que estará 

promovendo o desenvolvimento social. 

 

 Por intermédio das entrevistas foi possível constatar que o entendimento do 

conceito de Sustentabilidade pelos egressos aborda as dimensões propostas por Sachs 

(1993), disponível detalhadamente o no quadro1. 

 

• Sustentabilidade social: significa obter a equidade na distribuição de 

renda para os habitantes do planeta; 

• Sustentabilidade ambiental: Utilizar os recursos naturais renováveis e 

limitar o uso dos recursos não renováveis;  

• Sustentabilidade econômica: Reduzir os custos sociais e ambientais; 

• Sustentabilidade espacial: Atingir uma configuração de equilíbrio entre 

as populações rural e urbana; 

• Sustentabilidade cultural: Garantir a continuidade das tradições e 

pluralidade dos povos. 

 

Sendo que o desenvolvimento sustentável engloba três princípios básicos, 

equidade social, crescimento econômico e equilíbrio ambiental, o conceito amplo de 

sustentabilidade empresarial deverá considerar essas três variáveis. Assim, uma vez que 
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a questão do crescimento econômico está presente na competitividade, pode-se concluir 

que a sustentabilidade de uma empresa dependerá de sua competitividade, da sua 

relação com o meio ambiente natural e da sua responsabilidade social. 

 

4.2 Educação para Sustentabilidade 

 

Freire (1996) critica a educação capitalista relatando como “educação bancária” 

ora como “educação do opressor” e é nesta abordagem que ressalta a importância de se 

“reinventar a educação”, fortalecida no contexto de uma nova educação para o século 

XXI, uma educação para a sustentabilidade. Para Jacobi (2011) o ensino de conceitos de 

sustentabilidade deve fazer parte do currículo obrigatório, na formação de um 

administrador, e também deve ser parte de atividades extracurriculares, se a instituição 

de ensino busca oferecer a seus alunos uma visão holística e estratégica sobre 

sustentabilidade. A seguir encontram-se relatos dos entrevistados a respeito da 

abordagem do tema no curso de administração: 

 
(...) na disciplina de Gestão de cidades o professor também abordava a 
questão do crescimento desenfreado e suas consequências. 
(ENTREVISTADO 2 ).  
 
(...) vi muito sobre sustentabilidade e responsabilidade social na 
faculdade. Fiz trabalhos com o tema, tive que montar uma empresa 
com foco em sustentabilidade. Montei uma empresa de embalagens 
recicláveis. A todo tempo os professores falavam sobre essa questão. 
Tive um professor que dava a disciplina de projetos, eu acho, que a 
todo tempo levantada a bandeirinha da sustentabilidade. 
(ENTREVISTADO 3). 
 
(...) eu lembro que teve uma palestra que eu assisti, lembro também 
que fiz alguns trabalhos também, sobre o tema. É só isso mesmo. 
Ahhhhhh me lembro de um vídeo que uma professora passou de uma 
disciplina optativa que não tinha nada a ver com o tema “A historia 
das coisas”, muito bom. A disciplina era comunicação empresarial. 
(ENTREVISTADO 4). 

 

 

Contudo, nem todos os entrevistados possuem uma visão positiva da abordagem 

dada ao tema durante a trajetória universitária. O Entrevistado 6, deixa claro em seu 

relato o seu descontentamento com a incoerência com a qual o tema foi tratado: 
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(...) de que adianta você aprende uma coisa na disciplina de 
sustentabilidade e desaprende na disciplina de estratégia, não tem 
lógica. Eu tive uma disciplina chamada estratégia de negócios, onde o 
professor “pregava” que você tem que ser o primeiro custo o que 
custar, que essa é a ética do “business”,é assim (ENTREVISTADO  
6).  
 
 

O relato do Entrevistado 6 foi conjecturado por Jacobi (2011, p.42), onde ele diz 

”O conhecimento gerado em finanças deve ser coerente com o que se aprende em outras 

áreas, também se deve buscar a coerência com as questões postas pelos desafios da 

sustentabilidade”. (JACOBI, 2011, p.42). A fala do Entrevistado 6 nos estimula a pensar 

na atuação docente nesse novo contexto. Surge então a necessidade de serem 

incorporados os valores ambientais e os novos paradigmas do conhecimento na 

formação de docentes quanto à educação ambiental e desenvolvimento sustentável 

(LEFF, 2009). Para Vasconcelos (2001, p.180), a formação do professor deve estar em 

constante construção, o autor apresenta alguns desafios que são enfrentados pelos 

docentes em busca dessa formação: 

 

• Intrinsecamente ligado à produção de sentido, a força do professor está no 

símbolo, no signo, no conhecimento. Quando é mal formado neste campo, seu 

poder está esvaziado; 

• Entender os alunos como sujeitos humanos, sociais e culturais; 

• Capacidade de gerir processos de mudança; 

• Visão política de totalidade, para poder entender as complexas relações da 

escola com a comunidade, em especial com a sociedade; 

 

Ainda sobre a atuação docente é possível encontrar outros relatos dos egressos 

sobre suas experiências, dessa vez, abordando especificamente a disciplina:  

 

(...) o professor não estava qualificado para lecionar aquela 
disciplina. Senti certo despreparo. Era visível que ele estava 
seguindo um manual, mas ele mesmo não comprava a ideia. 
Entende? Por várias vezes seu discurso era contraditório. 
(ENTREVISTADO 3). 
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É possível encontrar na fala do Entrevistado 3 elementos que evidenciam a 

importância deserem incorporados os valores ambientais e os novos paradigmas do 

conhecimento na formação de docentes quanto à educação ambiental e desenvolvimento 

sustentável. Como também sublinha Leonardi (1997) ao afirmar que a universidade 

absorve um importante papel na formaçãoambiental dos profissionais que está inserindo 

no mercado, precisando incorporar a dimensão ambiental nos seus objetivos, conteúdos 

e metodologias. 

 

Para Kleinton (2012), é importante que os estudantes compreendam as 

estruturas, forças e tendências, de ordem política, econômica, social, ambiental ou 

cultural, que efetivamente moldam o Ethos 

 e o funcionamento do mundo capitalista contemporâneo. Uma educação 

bancária (que meramente deposita conteúdos, segundo o epíteto de Paulo Freire), e não 

problematizante aliena o aluno do próprio processo de aprendizagem, impossibilita que 

ele se localize no fenômeno estudado e impede-o de investigar novas visões de mundo, 

que talvez falem mais de perto à sua realidade. 

 

No discurso do Entrevistado 2 e do Entrevistado 5 é possível observar a 

insatisfação dos egressos em relação ao conteúdo abordado em sala de aula.  

 

Complexa, eu particularmente não gostei. O conteúdo era muito 
voltado para as leis ambientais e órgãos ambientais. Sei que não 
foi uma experiência boa, faltou alguma coisa, não sei bem o que, 
mas faltou alguma coisa. Talvez um pouco mais de casos reais, 
infelizmente não me acrescentou muita coisa. Eu acabei 
decorando as principais leis para as provas e hoje não me 
recorda mais nada do conteúdo. É triste, mas é a verdade”. 
(ENTREVISTADO 2). 
 
Eu fiz essa disciplina sim, eu achei um pouco pesado, era muito 
conteúdo para pouco tempo de aula. Você e um grupo de 
pessoas que nunca ouviu falar de determinado assunto e aí você 
joga aquele monte de informação. (ENTREVISTADO 5).  

 

 

Para Freire (1987) o papel do educador não é propriamente falar ao educando 

sobre sua visão de mundo ou lhe impor esta visão, mas dialogar com ele sobre a sua 

visão e a dele. Sua tarefa não é falar, dissertar, mas problematizar a realidade concreta 
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do educando, problematizando-se ao mesmo tempo. O essencial na educação é a troca 

entre educador e educando. O educador troca com aluno o que ele ensina, mas, ao 

ensinar ele também aprende e aprende de mais de uma forma, pois tenta encontrar 

formas para facilitar o aprendizado do educando e com isso ele, professor, também vai 

se desenvolvendo, é o processo dialógico defendido por Brandão (2007, 2008), Fazenda 

(2001, 2008) e Freire (1981, 1981, 1987, 1996). As falas das Entrevistadas 2 e 5 

evidenciam que apenas a transmissão de conteúdo não é eficaz para que o aluno seja 

capaz de contextualizar fundamentos e teorias apresentados pelos docentes, haja vista 

que o Entrevistado 2 torna evidente que não foi capaz de se apropriar do conhecimento 

transmitido pelo professor para a sua atuação profissional, considerando que apenas 

dois anos após a sua formação desconhece o conteúdo abordado.  “Mais do que 

acumular conhecimentos é importante aptidão geral para colocar e tratar problemas e 

que tal aptidão permite o melhor desenvolvimento de competências específicas”. 

(MORIN, 2000, p. 36). 

 

4.3 Contribuição da Temática na Atuação Profissional 

Para Telles (2011), o foco na formação do egresso está centrado no 

desenvolvimento dos espaços ocupacionais específicos do administrador, em que 

privilegia a função do decisor (competências do processo de tomada de decisão), nos 

seguintes campos de domínios: gestor (capacidade para gerenciar processos e 

organizações), analista (habilidade para realizar diagnósticos), consultor (capacidade 

para apoiar e desenvolver processos e organizações) e trabalho em equipe (habilidade de 

relacionamento interpessoal). As competências necessárias para o desenvolvimento do 

espaço ocupacional deverão ser centradas em três ênfases: negócios (públicos ou 

privados), humanística (visão social e ética) e generalista (gestor flexível). O perfil do 

administrador é definido pelo próprio mercado, pois as IES de Ensino Superior de 

Administração existem para atender suas demandas, conforme Felipe da Silva (2011). 

Em um cenário onde se torna necessário conciliar os interesses empresariais, sociais e as 

questões ambientais, um profissional polivalente torna-se objeto de desejo das 

empresas. Moraes e Lima (2000) consideram que as universidades precisam estimular o 

desenvolvimento desse profissional polivalente com visão macro. 
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Entretanto, Barbieri (2010) relata que as pessoas buscam formação para serem 

mais competentes nas empresas, mas é justamente nas empresas que se encontram os 

maiores problemas da humanidade, dentro do escopo, considerando os impactos 

negativos gerados por elas, frente às decisões tomadas, valorizando variáveis 

econômicas desvinculadas das ambientais e sociais. O pensamento de Barbieri (2010) 

está de acordo com o que relata o Entrevistado 4: 

 

(...) a realidade do mercado é completamente diferente. Eu sou o 
administrador e tenho as competências que a empresa quer que eu 
tenha. Se ela quiser que eu plante arvores eu vou plantar árvore ou 
não. (ENTREVISTADO 4). 
 
 

O discurso do entrevistado 4 expressa que a sua conduta como Administrador 

está sujeito ao que a empresa deseja extrair dele, a fala do entrevistado destoa das ideias 

apresentadas por Brandão (2008),  

 
 
(...) a educação não deve responder apenas pela capacitação de 
sujeitos produtivos para o mercado do trabalho. Essa é a sua dimensão 
mais instrumental, mais primária. A educação não existe para treinar 
produtores de bens, mas para formar criadores de suas próprias vidas e 
da vida social dos mundos em que vivem... nós nos educamos para 
“fazer”, para “produzir” mas nós nos educamos,antes de mais nada, 
para “conviver” e para “ser”. Não para o desenvolvimento econômico, 
mas para odesenvolvimento humano, ao qual devem servir todos os 
outros. (BRANDÂO, 2008, p. 117).  
 
 

Entretanto, para o Entrevistado 1 a universidade capacita seus alunos com as 

competências que o mercado requisita, e em sua opinião o mercado não busca 

profissionais com habilidades voltadas para uma gestão que contemple aspectos 

ambientais, sociais e econômicos, como se pode observar nos dois trechos de seus 

discursos:  

 
Não, porque se o objetivo das empresas não é esse, porque o objetivo 
da universidade que formam indivíduos para trabalhar nessas 
empresas seria? .(ENTREVISTADO 1). 

 

Todas as empresas que trabalhei até hoje o objetivo é atingir metas. 
Aumentar o lucro e diminuir os custos. A empresa pode até plantar lá 
algumas plantinhas, mas ela irá fazer isso pensando em seus 
interesses. (ENTREVISTADO1).  
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Seguindo uma linha de raciocino similar a do Entrevistado 1, o Entrevistado 4 

considera ser possível, na atuação profissional do administrador, possuir uma visão 

sistêmica e ter habilidades para conciliar os interesses empresariais com os interesses 

socioambientais, entretanto o egresso acredita que ainda existam muitos desafios:  

 

Sim é possível, mas é muito difícil, eu trabalho em uma empresa que 
para trocar as cadeiras dos funcionários que estavam com dor nas 
costas foram três anos. A empresa não quer gastar ela quer ganhar. 
Diminuir os custos e aumentar o lucro. Para que ela tenha um 
pensamento voltado para a sustentabilidade e para a sociedade ela 
precisar saber o quanto ela vai ganhar com isso. (ENTREVISTADO 
4).  
 
 

Contudo, na literatura encontra-se evidências do aumento da importância de uma 

visão sistêmica para as empresas e a integração damesma como atividade gerencial tem 

demandado a criação de estruturas administrativas específicas para tratar do tema. Esta 

nova função administrativa demanda profissionais aptos a gerenciar as questões 

econômicas, ambientais e sociais. Essa atividade dentro da organização passou a ocupar 

interesse dos presidentes e diretores e a exigir uma nova função administrativa na 

estrutura administrativa, que pudesse abrigar um corpo técnico específico e um sistema 

gerencial especializado, com a finalidade de propiciar à empresa uma integração 

articulada e bem- conduzida de todos os seus setores e a realização de um trabalho de 

comunicação moderno e consciente. (ANDRADE; TACHIZAWA; CARVALHO, 2002, 

p. 08). Para o Entrevistado 2 é possível que o gestor tenha as habilidades necessárias 

para ponderar os interesses empresariais ao mesmo tempo possuir uma visão voltada 

para as questões socioambientais:  

 
Acredito que sim, hoje em dia a mídia e a sociedade em geral estão 
“de olho”, nas empresas. Temos vários exemplos a Nike, Zara e 
Apple. Qualquer deslize e o nome da empresa aparecem estampando 
na capa do jornal. Quem quer isso? As empresas querem passar uma 
imagem limpa e para isso é necessário ter pessoas idôneas na sua folha 
de. (ENTREVISTADO 2). 
 
 

A fala do Entrevistado 2 equipara-se com as ideias de Barbieri (2007), quando o 

autor menciona que a aquisição de relevância estratégica da questão para as empresas 

está relacionada ao aumento do interesse da opinião pública e de grupos interessados 
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(trabalhadores, consumidores, ambientalistas e investidores) sobre o tema. Na fala de 

alguns entrevistados é possível reconhecer que apesar de concordaram da importância 

do administrador possuir uma visão sistêmica da organização, eles não se consideram 

detentores de tais habilidades:  

 

Não. Não tive tais competências desenvolvidas durante a 
universidade. Olha que a Universidade (X), tem bastantes projetos 
sociais e é bem envolvida com a comunidade, mas em minha opinião 
ela não consegue passar esses princípios para os seus alunos. 
(ENTREVISTADO 2). 
 
No meu caso eu não me sinto qualificada com essas competências. 
(ENTREVISTADO 5). 
 
O meu curso não me preparou eu não sei os outros o meu não. 
(ENTREVISTADO 6). 
 
 

Tilbury e Wortman (2004) propõem cinco competências, que podem ser 

observadas detalhadamente no quadro 6 dessa presente pesquisa. Elas são consideradas 

importantes para que indivíduos, grupos, organizações e sociedades atinjam o que 

poderia ser considerado um mundo sustentável. Desenvolver nos estudantes de 

administração competências que envolvam perspectiva de futuro, pensamento crítico e 

reflexão, pensamento sistêmico, construção de parcerias e participação na tomadas de 

decisão, pode contribuir para uma melhor atuação profissional desse que podem vir a 

serem futuros gestores. Teodósio (2006) apresenta um importante ponto ao tratar das 

perspectivas profissionais que devem ser apresentadas aos alunos. A visualização de que 

a Sustentabilidade representa uma oportunidade de desenvolvimento de uma carreira 

realizadora e profissionalmente atraente devem ser enfatizadas. O que vemos no 

discurso dos egressos é que apesar de considerarem importante o profissional de 

administração possuir uma visão sistêmica da organização, eles não se consideram aptos 

para essa atuação, mesmo tendo cursado uma disciplina especifica e terem tido contato 

com o tema ao longo de sua formação.  

4.4 Stakeholders na Sustentabilidade 

Stakeholder em uma organização é, por definição, qualquer grupo ou indivíduo 

que pode afetar ouser afetado pela realização dos objetivos dessa empresa. (FREEMAN, 

1984). Stakeholderinclui aqueles indivíduos, grupos e outras organizações que têm 
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interesse nas ações de uma empresa e que têm habilidade para influenciá-la. (SAVAGE; 

NIX; WHITEHEAD; BLAIR, 1991). Segundo Savitz e Weber (2006), uma empresa 

cuja gestão é voltada para a sustentabilidade considera em seu radar estratégico 

componente muito além de seus interesses imediatos e tradicionais: 

Uma empresa que busque a sustentabilidade considera interconectados 
os seus interesses de negócios e os interesses do ambiente natural e da 
sociedade. Assim, sustentabilidade é a arte de fazer negócios em um 
mundo interdependente; significa conduzir os negócios de maneira a 
causar o menor impacto e dano sobre as criaturas vivas e não causar 
exaustão no ambiente natural, mas antes, restaurar e enriquecê-lo. 
Sustentabilidade também significa operar um negócio reconhecendo a 
necessidade e interesses de outras partes - tais como, grupos da 
comunidade, instituições educacionais e religiosas, a força de 
trabalho, o público – e que este reconhecimento não esgarça, mas ao 
contrário, reforça a rede de relações que mantêm estas diferentes 
partes unidas. Para isto, a organização deve (i) identificar um espectro 
largo de partes interessadas a quem a organização deve prestar contas; 
(ii) desenvolver um relacionamento transparente com elas; e (iii) 
encontrar caminhos para trabalhar com estas partes interessadas 
gerando benefício mútuo. Neste contexto, a gestão das relações com 
os stakeholders ganha contornos estratégicos. No longo prazo, criará 
mais lucro para a companhia e maior prosperidade social, econômica e 
ambiental para a sociedade. (SAVITZ; WEBER, 2006, p.10). 
 
 

Nesse contexto, pode-se afirmar que segundo Savitz e Weber (2006), o 

gerenciamento eficaz da relação da empresa com seus Stakeholders, entendendo e 

identificando suas necessidades e interesses pode ser uma estratégia que em longo prazo 

trará mais lucro para a empresa e progresso social, econômico e ambiental. Entretanto a 

fala do Entrevistado 1 opõe-se as ideias apresentadas pelos autores:  

 

 

(...) cada organização tem suas responsabilidades o governo de cuidar 
da saúde, educação, transporte e etc, as ONGs de cuidar das crianças 
de rua, dos idosos, das “plantinhas” e a empresa de ganhar dinheiro. 
Não dá para misturar as coisas. (ENTREVISTADO 1). 

 

O discurso do Entrevistado 1 possui características do antigo paradigma 

cartesiano, onde na interpretação de Capra (2005), seria o pensamento analítico que 

advém do reducionismo e significa desconstruir algo para poder entendê-lo, enquanto 

pensamento sistêmico significa colocá-lo no contexto de um todo maior. 
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Com as informações do Quadro 10 é possível perceber as característicasda 

mudança de paradigma empresarial que ocorreria com a adoção da sustentabilidade 

pelas empresas. Questões como ética, meio ambiente, qualidade de vida e limite 

tecnológico não eram devidamente consideradas no paradigma cartesiano, mas 

passariam a ser valorizadas no paradigma da sustentabilidade. (SANTANA, 2008). 

 

 
CARTESIANO SUSTENTABILIDADE 

Reducionista, mecanicista, 
tecnocêntrico. 

Orgânico, holístico, participativo. 

Fatos e valores não relacionados. Fatos e valores fortemente relacionados. 

Preceitos éticos desconectados das 
praticas cotidianas. 

Ética integrada ao cotidiano. 

Separação entre subjetivo e 

objetivo. 

Interação entre o objetivo e o subjetivo. 

Seres humanos e ecossistemas 
separados, em relação de 

dominação. 

Seres humanos inseparáveis dos 
ecossistemas, em uma relação de sinergia. 

Conhecimento compartimentado e 
empírico 

Conhecimento indivisível, empírico e 
intuitivo. 

Relação linear entre causa e efeito Relação não linear de causa e efeito. 

Natureza entendida como 
descontínua, o todo formado pela 

soma das partes. 

Natureza entendida como um conjunto de 
sistemas inter-relacionados, o todo maior 

que a soma das partes. 

Bem-estar avaliado em relação de 
poder (dinheiro, influência, 

recursos). 

Bem-estar avaliado pela qualidade das inter-
(dinheiro, influência, recursos) relações 
entre os sistemas ambientais e sociais. 

Ênfase na quantidade (renda per 
capita). 

Ênfase na qualidade (qualidade de vida). 

Análise Síntese 

Centralização do poder 
Especialização. 

Descentralização de poder. 
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Especialização Transdisciplinaridade 

Ênfase na competição. Ênfase na cooperação 

Pouco ou nenhum limite 
tecnológico. 

Limite tecnológico definido pela 
sustentabilidade. 

Quadro 10 – Paradigma Cartesiano versus Paradigma da Sustentabilidade 
Fonte: Almeida (2002) 

 

O administrador deve ter a habilidade de ver “processos” em qualquer 

fenômeno, a ver mudanças reais ou potenciais. Katz (1998) sintetizouas habilidades do 

Administrador e pressupôs que o Administrador seria alguém que: primeiro dirige as 

atividades de outras pessoas e segundo assume a responsabilidade de atingir 

determinados objetivos por meio da soma de esforços. Conforme essa definição, uma 

administração de sucesso deve apoiar-se em trêshabilidades básicas: a técnica, a humana 

e a conceitual.  

Os pressupostos apresentados por Katz (1998) estão em concordância com a fala 

do Entrevistado7 que diz: 

 

(...) o administrador de hoje, na verdade qualquer pessoa não pode 
mais pensar assim. Tem que haver um meio termo não dá pra ser oito 
ou oitenta. As empresas precisam gerar lucro, porque gerando lucro 
movimenta a economia, geram empregos, pagam salários. Mas não a 
qualquer custo, não é bem assim. Não dá mais para empresa olhar só 
para dentro da empresa, tem um monte de coisa acontecendo a todo 
tempo. E não dá para subestimar a importância da sustentabilidade, a 
importância da empresa estar envolvida em algum projeto social. Só 
que não adianta a empresa falar uma coisa e fazer outra o discurso da 
empresa, deve ser o mesmo que a imagem que ela quer transmitir. 
(ENTREVISTADO.7). 

 

Conforme Martinelli (1997) a empresa, como organização social, envolve, em 

uma relação de interdependência, os interesses de stakeholders como clientes, 

funcionários, fornecedores, comunidade e acionistas. Assim, entre os critérios da 

dimensão social a serem atendidos pela organização, destacam-se: segurança; bem-estar 

e satisfação dos clientes e dos colaboradores; parceria com os fornecedores; interação 
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com o governo; apoio às organizações não governamentais (ONGs); e envolvimento e 

participação em projetos sociais e comunitários locais.  

No trecho a seguir o Entrevistado 5 apresenta um relato que contextualiza as 

ideias apresentadas por Martinelli (1997):  

(...) concordo que a empresa deve gerar lucro para os acionistas, mas 
também deve estar atenta ao que acontece ao seu redor. Por exemplo, 
eu não lembro o nome da empresa, mas eu li que teve uma empresa 
que se instalou na região norte do país, e ela percebeu que os 
moradores da região estavam com falta de água, ela então construiu 
um poço artesanal.  Sustentabilidade não é só pensar nas arvores como 
muita gente pensa, e pensar nas pessoas. Aqueles moradores são os 
consumidores e os trabalhadores daquela empresa. Veja bem, não 
estou dizendo que a empresa deva fazer o papel do governo, mas que 
ela também tem que ter esse olhar social. (ENTREVISTADO 5).  
 
 

Para Grit (2004), a complexidade do papel do administrador na busca de 

satisfação dos interesses de diversos públicos, ao mesmo tempo e, muitas vezes, 

divergentes, geram tensões difíceis de administrar. Waters, Bird e Chant (1986), 

corroboram ao afirmarem que a conciliação desses interesses não é algo trivial, pois não 

se trata apenas de diferentes expectativas quanto aos resultados, mas, também, de 

conflitos em relação a valores. Por isso, a importância do Administrador ter uma 

formação que desenvolva uma visão sistêmica que englobe os aspectos sociais, 

ambientais e econômicos da organização. O pensamento sistêmico nos Cursos de 

Administração pode ser a base para estabelecer o sentimento de ações compartilhadas, o 

equilíbrio entre as diferentes áreas do conhecimento que compõem o Curso de 

Administração. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Essa pesquisa teve por objetivo investigar a contribuição do curso de 

Administração na formação de uma visão sistêmica das relações sociais, econômicas e 

ambientais dos seus egressos na visão dos mesmos. Para tanto, realizou-se um estudo 

exploratório com egressos do curso de Administração que cursaram a disciplina de 

sustentabilidade.  
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Os resultados encontrados levantaram importantes questões para se repensar o 

ensino de Administração e abrem caminho para que se avance em direção a um 

questionamento mais amplo da formação de Administradores. 

 

O trabalho trouxe a preocupação de se buscar o equilíbrio econômico, social 

ambiental, bem como o papel das empresas, que através dos processos de tomada de 

decisão dos seus gestores e Administradores, exerce forte influência em toda a 

sociedade.  

 

Dentro deste contexto, a pesquisa mostrou que uma nova consciência precisa 

serdespertada.No mundo atual, o perfil do administrador, requer que esteja em constante 

aprendizado, e que seja capaz de levar esse aprendizado para dentro das organizações.  

 

A tensão ambiental já se tornou um desafio social, e a formação profissional é 

vistacomo um fator-chave para a solução dos problemas. 

 

Uma educação que considere aspectos socioambientais precisa ser desenvolvida,  

que o pensamento complexo embase os novos saberes, as novas atitudes e posturas, 

assim como as mudanças precisam ser promovidas na economia, na sociedade e na 

relação que o ser humano tem com os recursos naturais. 

 

O que a pesquisa aponta é que os egressos saem da universidade com uma noção 

do conceito de sustentabilidade, porém, não crêem que possuam as habilidades 

necessárias para contextualizar esses mesmos conceitos em seu ambiente de trabalho. 

 

Mesmo acreditando que seja possível um gestor conciliar os interesses 

empresariais com os interesses sociais e ambientais, os egressos entrevistados não se 

consideram aptos para exercer tal gestão. 

 

Um ponto importante revelado pela pesquisa foi a visão dos egressos a respeito 

da disciplina de Sustentabilidade. 
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Para os entrevistados a disciplina não teve contribuição para a sua atuação 

profissional, em suas falas foram utilizadas expressões tais como “desnecessária”, 

“complexa”, “excesso de conteúdo” e  “despreparo docente”.  

 

Entretanto conforme informação obtida na pesquisa, quando a temática da 

sustentabilidade foi abordada em outras disciplinas da matriz curricular, em forma de 

tópicos em disciplinas distintas, onde se constatou que, além dessa forma, a abordagem 

do tema ocorreu ainda de outras maneiras tais como palestras, comentários por parte dos 

professores, debates, discussões, leituras recomendadas pelos docentes de outras 

cadeiras e trabalhos interdisciplinares, os egressos entrevistados demonstraram maior 

aproveitamento do conteúdo.  

 

Na literatura apresentada diversos autores compreendem que o formato 

disciplinar, tradicionalmente utilizados nas escolas de Administração, não contempla a 

complexidade inerente à formação para uma visão sistêmica, tampouco utilizam 

propostas pedagógicas centradas na criticidade e autonomia dos sujeitos.  

 

Como identificou-se na análise dos dados, esses formatos, não representam na 

prática, mudanças de comportamento e atitudes, condições necessárias para se quebrar o 

paradigma cartesiano e se iniciar o diálogo sobre a inserção das questões sócio 

ambiental no contexto das IES de Administração. Assim entendeu-se que a 

interdisciplinaridade, na percepção dos egressos, é um ponto alto do curso.  

 

Outro ponto importante revelado pela pesquisa, uma fala comum entre os 

entrevistados, é a necessidade que os egressos sentem de se trabalhar as teorias dentro 

de um contexto, de tal forma que eles consigam visualizar a aplicabilidade do conteúdo 

em suas rotinas profissionais. Os egressos citaram o desejo de terem tido mais “casos de 

estudo”, e a necessidade de docentes com experiência no mercado, como forma de se 

obter maior contextualização do conteúdo visto em sala de aula. A fala do egresso pode 

servir de alerta para a necessidade de analisar a forma como esse tema vem sendo 

incorporado pelos professores em suas discussões de sala de aula. É preciso desenvolver 

estratégias pedagógicas inovadoras para que alcançar uma mudança efetiva em prol do 

desenvolvimento da visão sistêmica no aluno. Dos sete egressos entrevistados seis, 

afirmaram que a responsabilidade da empresa vai além da geração de lucro para os 
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acionistas, evidenciando que os mesmos sabem da importância de se gerenciar 

estrategicamente a relação da empresa com os seus Stakeholders. 

 

Diante dessas ponderações, é possível concluir que este trabalho responde ao 

objetivo principal proposto que é a investigação da contribuição do curso de 

Administração para a formação sistêmica dos egressos de Administração.  

 

Os egressos saíram da universidade conhecendo o conceito de sustentabilidade, 

compreendem e legitimam a importância de se ponderar os interesses empresariais com 

os interesses sociais, reconhecem a complexidade de administrar desejos e expectativas 

dos mais diversos públicos, assumem que o principal objetivo final da empresa é 

geração lucro. Entretanto, os egressos entrevistados não foram capazes de atribuir esse 

entendimento a disciplina de sustentabilidade, ou até mesmo ao curso de Administração.  

 

Visto isso, a contribuição dessa pesquisa é parauma maior abrangência do 

pensamento sistêmico no curso de Administração.  

 

Para que o desenvolvimento de uma visão que contemple aspectos sócio 

ambientais e econômicos ganhe relevância e destaque na formação dos alunos de 

Administração seria importante existir maior integração das práticas rotineiras da 

Universidade. Em suma, a pesquisa assume que o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas interdisciplinares favoreça a formação de um Administrador detentor de 

uma visão sistêmica. Entretanto, a pesquisa apresenta algumas limitações e pode-se 

depreender relevantes informações para serem consideradas em estudos futuros. Uma 

limitação diz respeito ao grupo restrito de egressos entrevistados. Visando maior 

abrangência deste estudo, a pesquisadora aponta a necessidade de ampliar a 

investigação em outros cursos de Administração, bem como pesquisar outras vozes 

envolvidas nesse processo, tais como representantes de organizações, docentes, 

discentes e coordenadores e outras Universidades.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO 
 

 

1. Segundo seu entendimento e baseando-se no que você leu e ouviu sobre o tema, o que 

significa o termo Sustentabilidade? Em sua opinião, esse tema é importante para a 

prática da Administração? 
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2. A faculdade em que você cursou ofereceu uma disciplina voltada especificamente para 

Sustentabilidade, como foi essa experiência?   

3. Você identifica outros elementos na sua formação onde as questões sociais, ambientais 

e econômicas foram abordadas de maneira integrada? 

4. Em que você acha que a disciplina e esses outros elementos contribuíram para sua 

atuação profissional? 

5. “A primeira e única responsabilidade social da empresa é gerar lucro para os 

acionistas”. Você concorda ou discorda dessa citação?  

6. Em sua opinião é possível que um gestor possua valores orientados para questões 

socioambientais e mesmo assim tenha a habilidade para ponderar os interesses 

empresariais ou vice-versa?  

7. As competências desenvolvidas no curso transformam-se em competências 

profissionais de um administrador onde o foco de seus interesses não estejamalicerçados 

apenas no valor econômico que produzem, mas também nos valores ambientais e 

sociais?  

8. O que você acha que poderia ser feito nas faculdades/universidades para formar gestores 

com tais competências?  

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 
 

Entrevistado 1 -  Pseudônimo: Sônia 
Data: 13 de Janeiro de 2014 -  19 horas e 13 minutos  
Ano de formação: 2011 
 

1 
2 
 
3 

Boa Noite, tudo bem?  
 Tudo Bem! 
 
Gostaria de agradecer primeiramente a sua participação nessa pesquisa que está 
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4 
5 
6 
7 
9 
 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 
17 
18 
 
 
19 
 
 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
 
29 
30 
31 
32 
 
33 
37 
38 
39 
40 
 
41 
42 
43 
44 
 
45 
46 
 

sendo realizada por mim, Andréia Avila, sob a orientação do Prof. Dr. José Alberto 
Carvalho dos Santos Claro, pra conclusão de minha dissertação de mestrado em 
Administração na Universidade Metodista de São Paulo. Essa entrevista está sendo 
com a sua autorização, correto? 
Certo! 
 
Esclareço que o objetivo é investigar a contribuição do curso de Administração na 
formação de uma visão sistêmica das relações sociais, econômicas e ambientais dos 
seus egressos na visão dos mesmos. É uma pesquisa exclusivamente de/para fins 
acadêmicos e... são questões apenas de... Opinião pessoal e que obedece a critérios 
científicos, sua opinião será mantida em anonimato, até por este motivo, vamos 
atribuir um pseudônimo a você. Tudo Bem? 
Ok! 
 
Para o pseudônimo, como você gostaria de ser chamada? 
Pode ser Sônia?  
 

Ok! Sônia, mais uma vez o obrigada pela sua participação.  

Sônia, primeiramente eu gostaria de saber, segundo seu entendimento e baseando-se 
no que você leu e ouviu sobre o tema, o que significa o termo Sustentabilidade? Em 
sua opinião, esse tema é importante para a prática da Administração? 
E manter-se sustentável, ou seja, que suas práticas lhe permitem a sua continuidade. E é 
um tema essencial para a Administração. Uma empresa precisa ser sustentável para 
continuar operando. Agora quando se trata de sustentabilidade ambiental, não acredito 
que as empresas tenham habilidade para lhe dar com o tema, a não ser que a origem do 
seu trabalho traga alguma consequência para o meio ambiente, por exemplo uma 
construtora.  
 
A faculdade em que você cursou ofereceu uma disciplina voltada especificamente 
para Sustentabilidade, como foi essa experiência?   
Pra mim na verdade não contribuiu muito não, achei desnecessária, deveria der uma 
disciplina optativa.  
 
 
Por quê?  
Porque só as pessoas que se interessam pelo tema que a faria.  
 
O ensino de Sustentabilidade não seria importante para a formação de um 
administrador então? 
Não só para quem tem interesse sobre o tema o que não era meu caso. 

Você identifica outros elementos na sua formação onde as questões sociais, 
ambientais e econômicas foram abordadas de maneira integrada? 
Acredito que 30% dos professores abordaram o tema de uma maneira outro de outro, por 
isso que eu acho que a disciplina é desnecessária também.  
 
Algum outro elemento?Em que você acha que a disciplina e esses outros elementos 
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47 
48 
49 
50 
51 
 
52 
53 
54 
55 
 
56 
57 
58 
59 
 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
 
66 
67 
68 
69 

contribuíram para sua atuação profissional 
Não, não ouve contribuição da disciplina e nem eu identifico outros elementos. 
 
 “A primeira e única responsabilidade social da empresa é gerar lucro para os 
acionistas”. Você concorda ou discorda dessa citação?  
Concordo 100%, cada organização tem suas responsabilidades o governo de cuidar da 
saúde, educação, transporte e etc, as ONGs de cuidar das crianças de rua, dos idosos, das 
“plantinhas” e a empresa de ganhar dinheiro. Não dá para misturar as coisas.  
 
Você acredita que um gestor possa possuir valores orientados para questões 
socioambientais e mesmo assim ter a habilidade para ponderar os interesses 
empresariais ou vice-versa?  
Não acredito, é conversa fiada. 
 
Como assim? 
Todas as empresas que trabalhei até hoje o objetivo e atingir metas. Aumentar o lucro e 
diminuir os custos. A empresa pode até plantar lá algumas plantinhas, mas ela irá fazer 
isso pensando em seus interesses.  
 
As competências desenvolvidas no curso transformam-se em competências 
profissionais de um administrador onde o foco de seus interesses não esteja 
alicerçado apenas no valor econômico que produzem, mas também nos valores 
ambientais e sociais?  
Não, porque se o objetivo das empresas não é esse, porque o objetivo da universidade que 
formam indivíduos para trabalhar nessas empresas seria?  
 
O que você acha que poderia ser feito nas faculdades/universidades para formar 
gestores com tais competências?  
Criar disciplinas optativas para quem se interessar pelo tema cursá-las.  
Muito obrigada Sônia, essas foram às questões. Agradeço pela sua contribuição obrigada.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Entrevistado 2- Pseudônimo – Cristina  
Data da entrevista: 17 de janeiro – 10 horas e 33 minutos 
Ano de formação: 2011 
 
1 
2 
 
3 
4 
5 

Bom dia, tudo bem?  
Tudo Bem! 
 
Gostaria de agradecer primeiramente a sua participação nessa pesquisa que está sendo 
realizada por mim, Andréia Avila, sob a orientação do Prof. Dr. José Alberto Carvalho 
dos Santos Claro, pra conclusão de minha dissertação de mestrado em Administração 
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6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
 
12 
13 
14 
15 
 
16 
17 
 
18 
 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
 
25 
26 
27 
28 
29 
 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
 
37 
38 
39 
40 
41 
 
42 
43 
 
44 
45 

na Universidade Metodista de São Paulo. Essa entrevista está sendo com a sua 
autorização, correto? 
Correto! 
 
Esclareço que o objetivo é investigar a contribuição do curso de Administração na 
formação de uma visão sistêmica das relações sociais, econômicas e ambientais dos seus 
egressos na visão dos mesmos. 
 
É uma pesquisa exclusivamente de/para fins acadêmicos e... são questões apenas de... 
Opinião pessoal e que obedece a critérios científicos, sua opinião será mantida em 
anonimato, até por este motivo, vamos atribuir um pseudônimo a você. Tudo Bem?  
Tudo Bem! 
 
Para o pseudônimo, como você gostaria de ser chamada? 
Cristina  
 
Ok ! Cristina, mais uma vez o obrigada pela sua participação. 
 
Cristina, eu gostaria de saber, segundo seu entendimento e baseando-se no que você leu 
e ouviu sobre o tema, o que significa o termo Sustentabilidade? Em sua opinião, esse 
tema é importante para a prática da Administração? 
Eu sei que é garantir o futuro das próximas gerações, alias é viver de tal maneira que o 
futuro das próximas gerações não seja ameaçado. Bem eu acho que é importante sim, porque 
os administradores podem ser responsáveis por dizer sim ou não a determinada ação.  
 
Por exemplo?  
Se o administrador é o responsável por determinado projeto dentro da empresa, ela pode 
impedir que uma ação que trará consequências ruins para o meio ambiente seja realizada. Eu 
acho que se o administrador tenha familiaridade ou sinta-se interessado pelas questões que 
envolvem a sustentabilidade isso pode se refletir na sua forma de trabalho. 
 
A faculdade em que você cursou ofereceu uma disciplina voltada especificamente para 
Sustentabilidade, como foi essa experiência?   
Complexa, eu particularmente não gostei. O conteúdo era muito voltado para as leis 
ambientais e órgãos ambientais. Sei que não foi uma experiência boa, faltou alguma coisa, 
não sei bem o que, mas faltou alguma coisa. Talvez um pouco mais de casos reais, 
infelizmente não me acrescentou muita coisa. Eu acabei decorando as principais leis para as 
provas e hoje não me recorda mais nada do conteúdo. É triste, mas é a verdade. 
 
Você identifica outros elementos na sua formação onde as questões sociais, ambientais 
e econômicas foram abordadas de maneira integrada? 
Sim na disciplina de Gestão de cidades o professor também abordava a questão do 
crescimento desenfreado e suas consequências. Em minha opinião foi bem melhor, porque 
estava dentro de um contexto. Não era um monte de leis eu sei onde vou usar 
 
Algum outro? Em que você acha que a disciplina e esses outros elementos contribuíram para 
sua atuação profissional? 
Que me recordo não 
 
“A primeira e única responsabilidade social da empresa é gerar lucro para os 
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64 
 
65 
66 
67 
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70 
71 

acionistas”. Você concorda ou discorda dessa citação?  
Mais ou menos. Não dá pra ser radical, não dá pra falar que a empresa não tenha outras 
responsabilidades como com os funcionários, por exemplo. Mas também não dá pra falar 
que a empresa deixar de lucrar em prol de um futuro sustentável é utopia. Vivemos em uma 
sociedade capitalista, o dinheiro sempre falará mais alto. A questão é saber dosar as duas 
coisas.  
 
Então você acredita que um gestor possa possuir valores orientados para questões 
socioambientais e mesmo assim ter a habilidade para ponderar os interesses 
empresariais ou vice-versa?  
Acredito que sim, hoje em dia a mídia e a sociedade em geral estão “de olho”, nas empresas. 
Temos vários exemplos a Nike, Zara e Apple. Qualquer deslize e o nome da empresa 
aparecem estampando na capa do jornal. Quem quer isso? As empresas querem passar uma 
imagem limpa e para isso é necessário ter pessoas idôneas na sua folha de pagamento.   
 
As competências desenvolvidas no curso transformam-se em competências 
profissionais de um administrador onde o foco de seus interesses não esteja alicerçado 
apenas no valor econômico que produzem, mas também nos valores ambientais e 
sociais?  
Não. Não tive tais competências desenvolvidas durante a universidade. Olha que a 
Universidade (X), tem bastantes projetos sociais e é bem envolvida com a comunidade, mas 
em minha opinião ela não consegue passar esses princípios para os seus alunos.  
 
O que você acha que poderia ser feito nas faculdades/universidades para formar 
gestores com tais competências?  
Sinceramente? Eu não sei lhe responder essa questão, mas eu acho que do jeito que está não 
é bom. O objetivo do curso é capacitar o aluno e em minha opinião eu não fui capacidade 
para lhe dar com essas questões.  
 
Muito obrigada Cristina, essas foram às questões. Agradeço pela sua contribuição 
obrigada. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Entrevistado 3 – Pseudônimo: Mariana 
Data da entrevista: 22 de janeiro de 2014 – 19 horas e 40 minutos  
Ano de formação: 2011 

 
1 
2 
 
3 
4 
5 

Boa Noite, tudo bem?  
Tudo Bem! 
 
Gostaria de agradecer primeiramente a sua participação nessa pesquisa que está sendo 
realizada por mim, Andréia Avila, sob a orientação do Prof. Dr. José Alberto Carvalho 
dos Santos Claro, pra conclusão de minha dissertação de mestrado em Administração 
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na Universidade Metodista de São Paulo. 
 
Essa entrevista está sendo com a sua autorização, tudo bem? 
Sim! 
 
Esclareço que o objetivo é investigar a contribuição do curso de Administração na 
formação de uma visão sistêmica das relações sociais, econômicas e ambientais dos seus 
egressos na visão dos mesmos. 
 
É uma pesquisa exclusivamente de/para fins acadêmicos e... são questões apenas de... 
Opinião pessoal e que obedece a critérios científicos, sua opinião será mantida em 
anonimato, até por este motivo, vamos atribuir um pseudônimo a você. Tudo Bem?  
Sim! 
 
Por qual pseudônimo, você gostaria de ser chamada? 
Mariana. 
 
Ok! Mariana, mais uma vez o obrigada pela sua participação.  
 
Mariana, eu gostaria de saber, segundo seu entendimento e baseando-se no que você leu 
e ouviu sobre o tema, o que significa o termo Sustentabilidade? Em sua opinião, esse 
tema é importante para a prática da Administração? 
Sustentabilidade são as atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres 
humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações.Certo? Bem eu acho que para o 
administrador de hoje sim, eu não acredito que a sustentabilidade seja uma moda que vai 
passar. Acho que em qualquer profissão é necessário abrir a mente e ver além do muro da 
empresa. Eu credito que o profissional idealizado pelas empresas hoje é justamente aquele 
que saiba ser competitivo, porém sem levar o nome da empresa para lama. Ou ser 
competitivo e ainda conseguir com que a empresa seja vista como uma organização ética. 
 
A faculdade em que você cursou ofereceu uma disciplina voltada especificamente para 
Sustentabilidade, como foi essa experiência?   
Sim ofereceu. Eu não gostei muito não. Posso estar errada, mas o professor não estava 
qualificado para lecionar aquela disciplina. Senti certo despreparo. Era visível que ele estava 
seguindo um manual, mas ele mesmo não comprava a ideia. Entende? Por varias vezes seu 
discurso era contraditório.  
 
 
Você identifica outros elementos na sua formação onde as questões sociais, ambientais e 
econômicas foram abordadas de maneira integrada? 
É até engraçado, mas vi muito sofre sustentabilidade e responsabilidade social na faculdade. 
Fiz trabalhos com o tema, tive que montar uma empresa com foco em sustentabilidade. 
Montei uma empresa de embalagens recicláveis. A todo tempo os professores falavam sobre 
essa questão. Tive um professor que dava a disciplina de projetos, eu acho, que a todo tempo 
levantada a bandeirinha da sustentabilidade.  
 
Além das outras disciplinas terem abordado o tema você recorda de algum outro 
elemento? 
A coleta de lixo era separada na Universidade isso conta também.  
 



100 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
 
56 
57 
58 
59 
 
60 
61 
62 
63 
64 
 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

“A primeira e única responsabilidade social da empresa é gerar lucro para os 
acionistas”. Você concorda ou discorda dessa citação?  
Nossa isso está tão ultrapassado, o administrador de hoje, na verdade qualquer pessoa não 
pode mais pensar assim. Tem que haver um meio termo não dá pra ser oito ou oitenta. As 
empresas precisam gerar lucro, porque gerando lucro movimenta a economia, geram 
empregos, pagam salários. Mas não a qualquer custo, não é bem assim. Não dá mais para 
empresa olhar só para dentro da empresa, tem um monte de coisa acontecendo a todo tempo. 
E não dá para subestimar a importância da sustentabilidade, a importância da empresa estar 
envolvida em algum projeto social. Só que não adianta a empresa falar uma coisa e fazer 
outra o discurso da empresa, deve ser o mesmo que a imagem que ela quer transmitir. Se não 
fica igual o professor que eu comentei.   
 
Então você acredita que um gestor possa possuir valores orientados para questões 
socioambientais e mesmo assim ter a habilidade para ponderar os interesses 
empresariais ou vice-versa?  
Sim é possível e é louvável.  
 
As competências desenvolvidas no curso transformam-se em competências profissionais 
de um administrador onde o foco de seus interesses não esteja alicerçado apenas no 
valor econômico que produzem, mas também nos valores ambientais e sociais?  
A mais ou menos.  Eu acho que sempre dá para ser melhor. Mas eu aprendi bastante coisa 
sim. Mas eu acho que ainda dá pra melhorar 
 
O que você acha que poderia ser feito nas faculdades/universidades para formar 
gestores com tais competências?  
Eu não sei como, mas alguma maneira de contextualizar o aprendizado dentro de um 
ambiente real. Como uma empresa Junior.  
 
Muito obrigada Mariana, essas foram as questões. Agradeço pela sua contribuição 
obrigada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevistado 4 – Pseudônimo: João 
Data da entrevista: 07 de janeiro de 2014 – 08 horas e 15 minutos 
Formação: 2011 

 
1 
2 
 
3 
4 
5 

Bom dia, tudo bem?  
Bom Dia, Tudo Bem! E você? 
 
Tudo bem também.  
Gostaria de agradecer primeiramente a sua participação nessa pesquisa que está sendo 
realizada por mim, Andréia Avila, sob a orientação do Prof. Dr. José Alberto Carvalho 
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dos Santos Claro, pra conclusão de minha dissertação de mestrado em Administração 
na Universidade Metodista de São Paulo. Essa entrevista está sendo com a sua 
autorização, tudo bem? 
Sim! Claro! Sem problemas.  
 
Esclareço que o objetivo é investigar a contribuição do curso de Administração na 
formação de uma visão sistêmica das relações sociais, econômicas e ambientais dos seus 
egressos na visão dos mesmos. É uma pesquisa exclusivamente de/para fins acadêmicos 
e... são questões apenas de... Opinião pessoal e que obedece a critérios científicos, sua 
opinião será mantida em anonimato, até por este motivo, vamos atribuir um 
pseudônimo a você. Tudo Bem? 
Tudo Bem! Sem problemas  
 
Por qual pseudônimo, você gostaria de ser chamado? 
Pode ser João! 
 
Ok! João, mais uma vez obrigada.  
 
João, eu gostaria de saber, segundo seu entendimento e baseando-se no que você leu e 
ouviu sobre o tema, o que significa o termo Sustentabilidade? Em sua opinião, esse 
tema é importante para a prática da Administração? 
É possuir um modelo econômico que não coloque em risco a sobrevivência das próximas 
gerações. Que as estratégias e objetivos das empresas levem em consideração a importância 
de se pensar no futuro, na nossa continuidade. Eu acho que é um tema pertinente sim, para os 
administradores colocarem em prática. È um tema muito em evidencia hoje em dia, e o 
administrador tem que estar sempre atento as mudanças que acorrem em seu ambiente 
interno e externo.   
 
A faculdade em que você cursou ofereceu uma disciplina voltada especificamente para 
Sustentabilidade, como foi essa experiência?  
Foi interessante o professor era um rapaz jovem, mas explicava muito bem os conceitos. Eu 
me lembro de algumas coisas como logística reversa, eu lembro que me interessei por isso na 
época, mas depois acabei não me aprofundando mais.  
 
Você identifica outros elementos na sua formação onde as questões sociais, ambientais e 
econômicas foram abordadas de maneira integrada? 
Eu lembro que teve uma palestra que eu assisti, lembro também que fiz alguns trabalhos 
também, sobre o tema. É só isso mesmo. Ahhhhhh me lembro de um vídeo que uma 
professora passou de uma disciplina optativa que não tinha nada a ver com o tema “A 
historia das coisas”, muito bom. A disciplina era comunicação em alguma coisa.  
 
“A primeira e única responsabilidade social da empresa é gerar lucro para os 
acionistas”. Você concorda ou discorda dessa citação?  
Em minha opinião a empresa pode até ter vários trabalhos que envolva a questão social ou 
ambiental, mas se ela não gerar lucro ela fecha as portas.  
 
Mas a frase diz: Primeira e única. 
Eu não acredito que seja a única, mas com certeza a primeira e a mais importante é gerar 
lucro. Sem lucro você não paga imposto, não paga salários, não investe em equipamentos e 
melhorias.  
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Mas João você acredita que um gestor possa possuir valores orientados para questões 
socioambientais e mesmo assim ter a habilidade para ponderar os interesses 
empresariais ou vice-versa?  
Sim é possível, mas é muito difícil, eu trabalho em uma empresa que para trocar as cadeiras 
dos funcionários que estavam com dor nas costas foram três anos. A empresa não quer gastar 
ela quer ganhar. Diminuir os custos e aumentar o lucro. Para que ela tenha um pensamento 
voltado para a sustentabilidade e para sociedade ela precisar saber o quanto ela vai ganhar 
com isso.  
 
As competências desenvolvidas no curso transformam-se em competências profissionais 
de um administrador onde o foco de seus interesses não esteja alicerçado apenas no 
valor econômico que produzem, mas também nos valores ambientais e sociais?  
Você não sai da Universidade administrador você se torna administrador quando você vai 
para o mercado. O curso de administração é muita teoria, a realidade do mercado é 
completamente diferente. Eu sou o administrador e tenha as competências que a empresa 
quer que eu tenha. Se ela quiser que eu plante arvores eu vou plantar árvore.  
 
E se ela quiser que você arranque as árvores?  
Aí depende se não for ilegal.  
 
O que você acha que poderia ser feito nas faculdades/universidades para formar 
gestores com tais competências?  
Menos teoria, contratar professores com experiência no mercado, trabalhar estudo de casos, 
por exemplo. 
 
Ok, muito obrigada João, você trouxe ótimas contribuições para o meu trabalho.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Entrevistado 5 – Pseudônimo: Mônica  
Data da entrevista 10 de janeiro de 2014 -  21 horas e 17 minutos 
Ano de formação: 2010 
1 
2 
 
3 
4 
5 
6 

Boa Noite, tudo bem?  
Boa Noite! 
 
Gostaria de agradecer primeiramente a sua participação nessa pesquisa que está sendo 
realizada por mim, Andréia Avila, sob a orientação do Prof. Dr. José Alberto Carvalho 
dos Santos Claro, pra conclusão de minha dissertação de mestrado em Administração 
na Universidade Metodista de São Paulo. Essa entrevista está sendo com a sua 
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autorização, tudo bem? 
 
Tudo Bem. 
 
Esclareço que o objetivo é investigar a contribuição do curso de Administração na 
formação de uma visão sistêmica das relações sociais, econômicas e ambientais dos seus 
egressos na visão dos mesmos.  É uma pesquisa exclusivamente de/para fins acadêmicos 
e... são questões apenas de... Opinião pessoal e que obedece a critérios científicos, sua 
opinião será mantida em anonimato, até por este motivo, vamos atribuir um 
pseudônimo a você. Tudo Bem?  
 
Ok.  
 
Por qual pseudônimo, você gostaria de ser chamada? 
Mônica  
 
Ok! Mônica, mais uma vez o obrigada pela sua participação.  
 
Mônica, eu gostaria de saber, segundo seu entendimento e baseando-se no que você leu 
e ouviu sobre o tema, o que significa o termo Sustentabilidade? Em sua opinião, esse 
tema é importante para a prática da Administração? 
Sustentabilidade pra mim é você pensar no meio ambiente, na poluição dos rios, no efeito 
estufa, no desmatamento. É você pensar no amanhã, no futuro, no mundo que estamos 
deixando. É você ter um olhar para questões que geralmente o governo não cuida. È você 
pensar no amanhã, no futuro, no mundo que nos estamos deixando.Sim é importante porque 
pelo menos na teoria o administrador seria o gestor da empresa, sendo assim responsável 
pelas principais decisões.  
 
A faculdade em que você cursou ofereceu uma disciplina voltada especificamente para 
Sustentabilidade, como foi essa experiência?   
Eu fiz essa disciplina sim, eu achei um pouco pesado, era muito conteúdo para pouco tempo 
de aula. Você um grupo de pessoas que nunca ouviu falar de determinado assunto e aí você 
joga aquele monte de informação.  
 
Mas você gostou da disciplina? 
Sim gostei, mas teria gostado mais se tivesse menos conteúdo ou mais horas de aula, 
dedicados a ela.  
Talvez se fosse um pouco mais especifica, e não tão generalista.  
 
Você identifica outros elementos na sua formação onde as questões sociais, ambientais e 
econômicas foram abordadas de maneira integrada?Em que você acha que a disciplina e 
esses outros elementos contribuíram para sua atuação profissional? 
Em outras matérias eu também me lembro dos professores falaram da importância da 
sustentabilidade, mas sem tanta ênfase de forma mais superficial. Eu particularmente prefiro 
assim. 
 
Por quê? 
Porque eu consigo ver onde posso aplicar o que to aprendendo, meu cérebro funciona melhor 
assim.  
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“A primeira e única responsabilidade social da empresa é gerar lucro para os 
acionistas”. Você concorda ou discorda dessa citação?  
Concordo de discordo. 
 
Em que você concorda e quem você discorda? 
Concordo que a empresa deve gerar lucro para os acionistas, mas também deve estar atenta 
ao que acontece ao seu redor.  
 
Como assim? 
Por exemplo, eu não lembro o nome da empresa, mas eu li que teve uma empresa que se 
instalou na região norte do país, e ela percebeu que os moradores da região estavam com 
falta de água, ela construiu um poço artesanal.   
 
Qual é a ligação que você faz entre o que fez essa empresa e as questões 
socioambientais?  
Sustentabilidade não é só pensar nas arvores como muita gente pensa, e pensar nas pessoas. 
Aqueles moradores são os consumidores e os trabalhadores daquela empresa. Veja bem, não 
estou dizendo que a empresa deva fazer o papel do governo, mas que ela também tem que ter 
esse olhar social.  
 
Então você acredita que um gestor possa possuir valores orientados para questões 
socioambientais e mesmo assim ter a habilidade para ponderar os interesses 
empresariais ou vice-versa?  
Sim acredito. Que o gestor tenha que ter ambas as habilidades, agora se ele adquire na 
universidade, na experiência profissional ou já é nato, não sei lhe responder.  
 
As competências desenvolvidas no curso transformam-se em competências profissionais 
de um administrador onde o foco de seus interesses não esteja alicerçado apenas no 
valor econômico que produzem, mas também nos valores ambientais e sociais?  
Não acho que a faculdade ficou devendo nesse sentido. No meu caso eu não me sinto 
qualificada com essas competências.  
 
O que você acha que poderia ser feito nas faculdades/universidades para formar 
gestores com tais competências?  
Dar um maior espaço para que o tema seja discutido em sala de aula.  
 
Muito obrigada Mônica, essas foram às questões. Agradeço pela sua contribuição 
obrigada.  
 
 

Entrevistado 6 – Pseudônimo: K  
Data da entrevista: 11 de janeiro de 2014 01h e 12 minutos 
Formação: 2010 
 

1 
2 
 
3 
4 
5 

Bom dia ou boa noite?  Tudo bem?  
Tudo Bem! Boa Madrugada 
 
Gostaria de agradecer primeiramente a sua participação nessa pesquisa  que está sendo 
realizada por mim, Andréia Avila, sob a orientação do Prof. Dr. José Alberto Carvalho 
dos Santos Claro, pra conclusão de minha dissertação de mestrado em Administração 
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na Universidade Metodista de São Paulo. Essa entrevista está sendo com a sua 
autorização, tudo bem? 
 
Tudo bem. 
 
Esclareço que o objetivo é investigar a contribuição do curso de Administração na 
formação de uma visão sistêmica das relações sociais, econômicas e ambientais dos seus 
egressos na visão dos mesmos. É uma pesquisa exclusivamente de/para fins acadêmicos 
e... são questões apenas de... Opinião pessoal e que obedece a critérios científicos, sua 
opinião será mantida em anonimato, até por este motivo, vamos atribuir um 
pseudônimo a você. Tudo Bem?  
 
Sim! 
 
Por qual pseudônimo, você gostaria de ser chamada? 
K. 
 
Ok! K, obrigada pela sua participação.  
 
K, eu gostaria de saber, segundo seu entendimento e baseando-se no que você leu e 
ouviu sobre o tema, o que significa o termo Sustentabilidade? Em sua opinião, esse 
tema é importante para a prática da Administração? 
Em minha opinião e que suas ações não coloque em risco a possibilidade de existência das 
próximas gerações. Sim acredito que precisamos de gestores mais humanos e menos 
máquinas.  
 
A faculdade em que você cursou ofereceu uma disciplina voltada especificamente para 
Sustentabilidade, como foi essa experiência?   
Eu gostei, mas não sei se é muito útil não.   
 
Em que sentido? 
O que adianta você aprende uma coisa na disciplina de sustentabilidade e desaprende na 
disciplina de estratégia.  
 
Ainda não ficou muito claro pra mim?  
Eu tive uma disciplina chamada estratégia de negócios, onde o professor “pregava” que você 
tem que ser o primeiro custo o que custar, que essa é a ética do “business”, é assim.  
 
Mas o que você considera “tudo o que tiver a seu alcance”? 
Pra mim é utilizar de todos os meios, não estou dizendo que concordo. O que quero dizer que 
na disciplina de sustentabilidade você aprende a plantar arvore e na disciplina de estratégia 
que, se for necessário você desmata. Os professores deveria ser os primeiros a serem 
qualificados e não são.  
 
K, você identifica outros elementos na sua formação onde as questões sociais, 
ambientais e econômicas foram abordadas de maneira integrada? 
Não, somente nessa disciplina mesmo.  
 
“A primeira e única responsabilidade social da empresa é gerar lucro para os 
acionistas”. Você concorda ou discorda dessa citação?  
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É meio polêmico isso né? Mas eu acho que o administrador de hoje deve estar preparado 
para agradar a todos, os acionistas, o governo, a sociedade. Não da pra ter um único foco 
não.  
 
Então você acredita que um gestor possa possuir valores orientados para questões 
socioambientais e mesmo assim ter a habilidade para ponderar os interesses 
empresariais ou vice-versa?  
Sim acredito que seja possível.  
 
As competências desenvolvidas no curso transformam-se em competências profissionais 
de um administrador onde o foco de seus interesses não esteja alicerçado apenas no 
valor econômico que produzem, mas também nos valores ambientais e sociais? 
O meu curso não me preparou eu não sei os outros o meu não.  
 
O que você acha que poderia ser feito nas faculdades/universidades para formar 
gestores com tais competências?  
Formar melhor os professores.  
 
Muito obrigada K. Agradeço pela sua contribuição obrigada.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entrevistado 7 – Pseudônimo: Márcio 
Data da entrevista: 24 de janeiro -  21 horas e 37 minutos 
Ano de formação: 2011 

 
1 
2 
 
3 
4 

Boa Noite, tudo bem?  
Tudo Bem! 
 
Gostaria de agradecer primeiramente a sua participação nessa pesquisa que está 
sendo realizada por mim, Andréia Avila, sob a orientação do Prof. Dr. José Alberto 
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Carvalho dos Santos Claro, pra conclusão de minha dissertação de mestrado em 
Administração na Universidade Metodista de São Paulo. Essa entrevista está sendo 
com a sua autorização, tudo bem? 
 
Sim! 
 
Esclareço que o objetivo é investigar a contribuição do curso de Administração na 
formação de uma visão sistêmica das relações sociais, econômicas e ambientais dos 
seus egressos na visão dos mesmos. É uma pesquisa exclusivamente de/para fins 
acadêmicos e... são questões apenas de... Opinião pessoal e que obedece a critérios 
científicos, sua opinião será mantida em anonimato, até por este motivo, vamos 
atribuir um pseudônimo a você. Tudo Bem?  
 
Sim! 
 
Por qual pseudônimo, você gostaria de ser chamada? 
Márcia 
 
Ok! Márcia, mais uma vez o obrigada pela sua participação.  
 
Márcia, eu gostaria de saber, segundo seu entendimento e baseando-se no que você leu 
e ouviu sobre o tema, o que significa o termo Sustentabilidade? Em sua opinião, esse 
tema é importante para a prática da Administração? 
Sustentabilidade é pensar no bem social, nas pessoas que habitam e habitarão esse planeta. 
Sim acho importante. 
 
Por quê?  
Na verdade esse é um assunto que deve ser discutido para todas as profissões.  
Mas no caso específico do administrador por que você acha que é importante? 
Porque o administrador pode trabalhar em diversas áreas da empresa. Rh, financeiro, 
marketing, logística. Então um profissional que seja qualificado para lhe dar com essas 
questões em qualquer uma dessas áreas.  
 
A faculdade em que você cursou ofereceu uma disciplina voltada especificamente para 
Sustentabilidade, como foi essa experiência?   
Eu não me recordo bem, mas eu acho que foi uma experiência boa sim. 
 
Você identifica outros elementos na sua formação onde as questões sociais, ambientais 
e econômicas foram abordadas de maneira integrada? 
Não que eu me lembre.  
 
 “A primeira e única responsabilidade social da empresa é gerar lucro para os 
acionistas”. Você concorda ou discorda dessa citação?  
Não concordo a empresa tem várias responsabilidades, não dá pra tudo se resumir em 
apenas uma.   
 
Márcia você acredita que um gestor possa possuir valores orientados para questões 
socioambientais e mesmo assim ter a habilidade para ponderar os interesses 
empresariais ou vice-versa?  
Sim 
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Por quê?  
Porque é necessário lidar com diversas situações, não dá pra ver apenas a um lado. A 
empresa não se compõe apenas com os donos dela.  
 
As competências desenvolvidas no curso transformam-se em competências 
profissionais de um administrador onde o foco de seus interesses não esteja alicerçado 
apenas no valor econômico que produzem, mas também nos valores ambientais e 
sociais?  
Mais ou menos. Não acho que não. 
 
Você já teve a oportunidade de utilizar tais competências em seu ambiente de 
trabalho? 
Não, ainda não tive, mas eu sou apenas supervisora acredito que quando eu chegar ao cargo 
de gerente ou diretora em tenha maiores oportunidades.  
 
O que você acha que poderia ser feito nas faculdades/universidades para formar 
gestores com tais competências?  
Eu acredito que a minha formação contemplou esses aspectos, mas é sempre bom melhorar, 
né?! 
 
Agradeço pela sua contribuição obrigada.  
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