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RESUMO  

A adoção da lógica de competências para discutir o Desenvolvimento Sustentável 
(DS) no ambiente empresarial surge a partir da preocupação em desenvolver ações 
que reconhecem a questão socioambiental estratégica na relação com os 
stakeholders. Neste contexto, Stone (2005) analisa a emergência e atuação de um 
ator relevante, os Think Tanks, que são grupos que buscam influenciar os governos 
e as empresas a adotar determinados discursos e iniciativas. Entre esses atores 
emergem aqueles que se ocupam em construir uma agenda para o mundo 
empresarial em direção ao DS, como o Conselho Empresarial Mundial para o 
Desenvolvimento Sustentável (WBCSD). Mas que sentido as ações educacionais 
promovidas por estes Think Tanks assumem nesse processo? Que natureza de 
competências promovem? Para responder a estas perguntas optou-se por estudar a 
atuação do Think Tank WBCSD, à luz da desconstrução de Derrida.  Tomaram-se 
para isso os discursos de Desenvolvimento de Competências para a 
Sustentabilidade (DCpS), realizado pelos Conselhos (BCSDs) de Brasil e Portugal. A 
pergunta de pesquisa que orientou a presente investigação foi a que segue: Quais 
as traduções da lógica de DCpS, disseminadas pelo WBCSD, que se revelam em 
seus discursos educacionais? Na trajetória do estudo analisaram-se os documentos 
que apresentam o pensamento de DS da entidade (Visão 2050 e Ação 2020), a fim 
de entender os discursos e as iniciativas sustentáveis. Paralelamente, realizaram-se 
entrevistas com Coordenadores, Associados e Especialistas do BCSD Brasil e do 
BCSD Portugal para compreender as iniciativas e ações educativas de DCpS 
desenvolvidas por estes Conselhos entre os anos de 2010 a 2013. Para entender 
este jogo discursivo desenvolveu-se a metáfora de leitura Think Tanke, que serve 
para analisar a atuação do WBCSD, que pode desenvolver um “pensamento carro 
blindado”, fechado a outras traduções, e/ou assumir a postura de um moderador de 
discursos, mais associado ao “pensamento cisterna”. Explica-se que a “cisterna” é 
uma tecnologia popular que se baseia nos princípios de sustentabilidade e é 
aplicada no Nordeste do Brasil por meio da captação de água nos períodos de 
chuva, a fim de que nos momentos de crise de abastecimento utilize-se o líquido 
reservado. Nesse sentido, o “pensamento cisterna” representa a atuação do “think 
tanke” que se abre à diversidade de opiniões e leituras visando desenvolver 
estratégias para agir de um modo sustentável nos períodos de abundância e nas 
situações de crise. À luz de Derrida, os resultados da pesquisa revelam as 
ambiguidades e a natureza das competências presentes nos discursos e nas 
iniciativas que predominam nos programas de DCpS. Valoriza-se a adaptação dos 
empresários à lógica do DS num contexto discursivo que deseja a construção de 
uma nova relação entre empresa e sociedade, expressa no documento Visão 2050, 
mas que ainda não consegue ser consistente o suficiente para consolidar uma 
mudança efetiva. Para que o WBCSD avance em seu modo de agir, a entidade 
necessita reconhecer a sua responsabilidade na concretude e na efetividade das 
iniciativas de DCpS. Essa constatação exige que as ações educacionais da entidade 
além de desenvolver competências para responder a crise ambiental urgente, 
também precisa promover competências mais associadas a compreensão de um 
“pensamento cisterna”, que buscam responder a questão socioambiental em sua 
complexidade ao considerar as diversas traduções sobre a temática.	  

Palavras-chave: Desenvolvimento de Competências para a Sustentabilidade, Think 
Tank, WBCSD, Conselhos Empresariais, Desconstrução, Derrida. 



ABSTRACT 

The adoption of the powers of logic to discuss Sustainable Development (SD) in the 
business environment arises from the concern of developing actions that recognize 
the strategic environmental issue in the relationship with stakeholders. In this context, 
Stone (2005) analyzes the emergence and performance of a relevant actor, the Think 
Tanks, which are groups seeking to influence governments and companies to adopt 
certain discourses and initiatives. Among these actors emerge those who are 
engaged in building an agenda for the business world into the DS, as the World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD). But what sense the 
educational actions taken by these think tanks take in this process? What kind of 
skills promote? To answer these questions we chose to study the performance of the 
Think Tank WBCSD, from Derrida's deconstruction. Took to this discourse and Skills 
Development Actions for Sustainability (SDfS), held by the Boards (BCSDs) of Brazil 
and Portugal. The research question that guided this research was as follows: What 
are the meanings of SDfS initiatives, disseminated by the WBCSD, which are 
revealed in his speeches and educational activities? In the study of the trajectory 
analyzed the documents that present the thought of the DS entity (Vision 2050 and 
Action 2020) in order to understand the discourses and sustainable initiatives. In 
addition, interviews were performed with Coordinators, Associate Specialists and 
BCSD Brazil and BCSD Portugal to understand the initiatives and educational 
activities of DCPS developed by these councils between the years 2010 to 2013. To 
understand this discursive game developed the metaphor read Think Tanke, used to 
analyze the performance of the WBCSD, which can develop a "thought armored car" 
closed the other translations, and/or assume the posture of a moderator speeches, 
most associated with the "thought tank " Explains that the "tank" is a popular 
technology that is based on the principles of sustainability and is applied in the 
Northeast of Brazil through water harvesting during the rainy season, so that the 
supply times of crisis to use liquid reserved. In this sense, the "thinking tank" is the 
work of "think tanke " that opens the diversity of opinions and readings in order to 
develop strategies to act in a sustainable way in times of plenty and in crisis 
situations. In light of Derrida, the survey results show the ambiguities and the nature 
of expertise in the speeches and initiatives that predominate in SDfS programs. 
Values to adapt the business to DS logic in a discursive context that want to build a 
new relationship between business and society, expressed in the document Vision 
2050, but still can not be consistent enough to consolidate an effective change. For 
the WBCSD go in his ways the entity needs to recognize its responsibility in the 
concrete and the effectiveness of SDfS initiatives. This finding requires that the 
entity's educational activities as well as developing skills to meet the urgent 
environmental crisis, also needs to promote more associated skills to understand a " 
thought tank" that seek to respond social and environmental issues in their 
complexity when considering the various translations on the theme 

Key Words: Skills Development for Sustainability, Think Tank, WBCSD, Business 
Councils, Deconstruction, Derrida. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A despeito do reconhecimento da finitude dos recursos naturais e do fato 

de que vários debates e propostas foram elaborados para responder às metas de 

uma sociedade que se pretende orientar pela lógica do Desenvolvimento 

Sustentável (DS), que respeite os limites do meio ambiente e consiga articular de 

maneira mais equilibrada as demandas sociais com o crescimento econômico, os 

avanços nesse campo são ainda cercados de muito ceticismo.  

Os relatórios internacionais que servem de guia a essas diretrizes como o 

Nosso Futuro em Comum (1987), apresentado pela Comissão Mundial de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU), são 

classificados por Siena, Muller e Fachinello (2012) como uma visão reducionista 

da sustentabilidade, pois defendem a alocação eficiente de recursos, como o 

caminho para o DS. Nessa mesma linha, Carvalho (2005) também critica o 

relatório afirmando que este não considera a complexidade da temática e acaba 

por estabelecer códigos de conduta para os sujeitos e para sociedade, criando a 

expectativa de um tipo ideal que por meio de suas ações pode transformar a 

realidade. De toda forma, há iniciativas sendo conduzidas na tentativa de alinhar 

as ações dos sujeitos às diretrizes de sustentabilidade, muitas delas conduzidas 

por organismos empresariais da sociedade civil.  

Segundo Arruda e Quelhas (2010), o desenvolvimento de ações e 

iniciativas desses organismos no campo da sustentabilidade foi influenciado por 

três contextos, o contexto político, o contexto dos movimentos sociais e o 

contexto do ambiente competitivo. O contexto político ficou marcado pelos 

grandes acidentes ambientais, como nos casos do acidente nuclear de Chernobyl 

(1986) e do derramamento de óleo da Exxon Valdez na América do Norte em 

1989, o que criou um ambiente de cobranças e críticas aos impactos ambientais 

gerados pelos processos de negócios das grandes empresas.  

Os movimentos sociais, por sua vez, disseminaram seus discursos em 

espaços como a Conferência de Estocolmo (1972) e a Conferência e Cúpula da 

Terra (1992) com intuito de cobrar legislações mais rígidas dos governos com 

punições para as empresas que geram grande impacto ambiental. Já no caso do 

ambiente competitivo, ocorreram mudanças estruturais, tais como a globalização 
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dos mercados e o acirramento da concorrência, o que exigiu a adequação das 

empresas aos requisitos ambientais para serem reconhecidas como empresas 

sustentáveis por organismos empresariais da sociedade civil. 

Observa-se que estas entidades fazem parte de um movimento conhecido 

como think tanks, que se caracteriza pela atuação de organismos da sociedade 

civil na formação e na assessoria de diversos temas, entre os quais se encontra a 

sustentabilidade e o desenvolvimento econômico. O conceito think tank surgiu a 

partir da atuação da organização RAND Corporation na assessoria do 

pensamento estratégico dos EUA após a Segunda Guerra (STONE, 2005).  

Como exemplo de think tank pode-se citar o Tinker Foundation que busca, 

por meio de encontros entre representantes do governo e de empresários, 

promover ações e iniciativas que colaborem para o desenvolvimento de uma 

sociedade sustentável. No Brasil, um exemplo é o Instituto Ethos, que defende a 

atuação empresarial pautada pela ética, pela responsabilidade social empresarial 

e pelo respeito ao meio ambiente. Destaca-se neste processo, ainda, a parceria 

entre o Instituto Ethos e o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE). Os 

organismos fizeram parte do projeto Cidades Sustentáveis, posto em prática nas 

eleições municipais de 2012, com o intuito de cobrar dos prefeitos uma agenda de 

ações relacionadas ao campo de sustentabilidade. O Conselho Empresarial 

Mundial de Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), objeto de estudo desta tese, 

também pode ser considerado um exemplo de think tank que atua na área do DS, 

na medida em que busca organizar espaços de debate e cursos de 

desenvolvimento de competências para a sustentabilidade, como é o caso do 

Future Leaders Team (FLT), voltado para a qualificação de jovens empresários. 

Esses organismos são produtores de discursos para a classe empresarial 

que se propõe de guia para as ações de sustentabilidade. Entre suas iniciativas, 

encontram-se aquelas de cunho educacional que se pretendem formativas. São 

as ações educacionais desses organismos voltadas ao desenvolvimento de 

competências para sustentabilidade o foco central desta tese. 

Essas maneiras de compreender o conceito de DS geraram implicações 

para as práticas de diversos setores que passaram a desenvolver iniciativas de 

modo a responder às exigências em curso no campo da sustentabilidade. 

Começa-se, assim, a definir comportamentos adequados para se considerar o 

“sujeito ecológico”, na busca de um tipo ideal da sustentabilidade (CARVALHO 
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2005, p. 5). No entanto, as iniciativas educacionais empresariais que buscam 

definir, preparar e adequar os comportamentos dos sujeitos podem limitar a 

possibilidade de interpretar o DS e dificultar a compreensão da sustentabilidade 

em uma perspectiva holística, na qual se busca desenvolver a competência para 

lidar com a complexidade da temática, considerando os diversos atores 

envolvidos, empresas, governos e sociedade civil (FERREIRA; LOPES; MORAIS, 

2006). Assim, ao analisar este impasse, Lima (2003) afirma que as interpretações 

de DS são influenciadas por duas grandes matrizes, o discurso oficial e o discurso 

não oficial.  

A matriz oficial é defensora da articulação entre conservação ambiental e 

crescimento econômico e compreende que o modelo de desenvolvimento 

capitalista é capaz de conciliar o aumento da produção industrial com a 

preservação do meio ambiente. A matriz não oficial, por sua vez, busca articular a 

dimensão individual e social em torno da temática da sustentabilidade. O meio 

proposto para alcançar este objetivo é o fortalecimento da democracia com a 

participação da sociedade civil na definição de estratégias de ação que colaborem 

para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável (LIMA, 2003).  

Nesse contexto, Vinha (2010) destaca a atuação de “organismos 

internacionais e agências multilaterais” na recomendação e cobrança para que as 

organizações implantem sistemas de gestão ambiental com o intuito de diminuir o 

impacto ambiental de seus negócios. O Conselho Empresarial Mundial para o 

Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) é uma dessas organizações e apresenta 

o conceito de ecoeficiência como modo de integrar nas práticas empresariais a 

eficiência econômica e a eficiência ecológica. A entidade propõe uma série de 

iniciativas de cunho educacional para se atingir tal objetivo.  

Desse modo, para responder às exigências da gestão para 

sustentabilidade, há organizações que adotam programas de Desenvolvimento de 

Competências para a Sustentabilidade (DCpS) que trabalham a partir das 

orientações de associações como o WBSCD. Esta entidade discute diretrizes, 

ferramentas e documentos que servem de guia para as empresas que buscam 

atuar no processo de DS. 

Munck, Dias e Souza (2011, p. 9) compreendem essas diretrizes da 

WBCSD como competências de apoio “a serem desenvolvidas necessariamente 

pela organização, a fim de que seja alcançada a ecoeficiência”. Segundo eles, a 
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ecoeficiência deve ser a competência foco da organização, de modo a atender às 

exigências da sociedade no que se refere à sustentabilidade. Sua aplicação 

efetiva pressupõe o envolvimento das pessoas, o que exige o desenvolvimento de 

ações educacionais que alinhem as competências dos colaboradores às políticas 

de sustentabilidade das empresas (MUNCK; DIAS; SOUZA, 2011). 

Mas que sentido ações educacionais dessa natureza assumem neste 

contexto? Que natureza de competências promovem? É nesta lacuna que esta 

tese pretende dar sua contribuição, ao colocar em debate a atuação de um órgão 

mundial empresarial da sociedade civil no processo de DCpS. Optou-se por 

estudar o WBCSD, à luz da desconstrução de Derrida, focando mais 

especificamente os discursos e ações de DCpS desenvolvidas por esta entidade.  

Justifica-se a escolha do WBCSD por sua relevância e forte penetração no 

cenário mundial neste campo. Trata-se de um fórum criado em 1992 pelo 

empresário suíço Stephan Schmidheiny com o objetivo de levar à Conferência e 

Cúpula da Terra, realizada no Rio de Janeiro, as opiniões e teses do segmento 

empresarial com relação ao desenvolvimento sustentável. O WBCSD reúne 

sessenta conselhos empresariais nacionais e regionais e mais de duzentas 

empresas, o intuito da entidade é liderar essas organizações com o 

desenvolvimento de diretrizes e projetos relacionados à sustentabilidade, além de 

ser a voz do empresariado no espaço de discussão sobre a temática. Nesta 

pesquisa, a proposta é estudar sua atuação e, mais especificamente, as ações e 

iniciativas dos Conselhos Empresariais de BCSD Portugal e BCSD Brasil no que 

se refere ao DCpS. 

A escolha pela desconstrução de Derrida, na análise do discurso de DCpS 

que se revela nas iniciativas e ações do BCSD Portugal e BCSD Brasil, é 

relevante, pois possibilita a identificação das contradições do discurso, o que 

evidencia os elementos dicotômicos do texto que naturalizam a hierarquia e 

impedem as experiências de aporia, que são momentos de instabilidade nos 

discursos e ações, na qual se vivencia a ausência de conceitos definitivos, o que 

abre a oportunidades para vários caminhos de interpretação (DERRIDA, 2010).  

Além disso, essas experiências de aporia possibilitam alternativas às 

simples oposições de ideias e metáforas, de modo a desenvolver a leitura do 

texto a partir da margem dos discursos e ações oficiais. Com essa postura busca-

se compreender como o WBCSD atua na disseminação de discursos e ações de 



16	  

	  

	  

DCpS. O que se questiona é se a entidade assume o papel de moderadora de 

discursos, permitindo a contínua interpretação de conceitos, ou se atua na busca 

por discursos definitivos, que encerram a possibilidade de novas interpretações.  

Assim define-se o seguinte problema de pesquisa: Quais as traduções da 

lógica de DCpS, disseminadas pelo WBCSD, que se revelam em seus discursos 

educacionais? 

Este problema desmembra-se no seguinte objetivo geral: Compreender, à 

luz da desconstrução de Derrida, como é a atuação do WBCSD, no campo de 

DCpS, por meio do estudo dos discursos educacionais dos Conselhos Nacionais 

(BCSDs) de Portugal e do Brasil.  

Como objetivos específicos busca-se: 

• Mapear as ações educacionais de DCpS disponibilizadas pelo site do 

WBCSD; 

• Descrever e caracterizar o discurso de desenvolvimento de 

competências para a sustentabilidade do BCSD Portugal e BCSD 

Brasil; 

• Identificar as ações educativas de desenvolvimento de competências 

para a sustentabilidade do BCSD Portugal e BCSD Brasil; 

• Analisar os discursos de desenvolvimento de competências para a 

sustentabilidade em busca de suas contradições e lacunas, à luz da 

desconstrução de Derrida. 

A tese pretende dar algumas contribuições. Do ponto de vista 

metodológico, a contribuição deste trabalho é apresentar uma análise das 

experiências de DCpS à luz das discussões de Derrida, o que permite 

compreender as metáforas e as estruturas políticas e institucionais que permeiam 

os discursos empresariais de sustentabilidade.  

Do ponto de vista teórico, busca-se lançar luzes sobre as iniciativas de 

DCpS no âmbito dos organismos empresariais da sociedade civil, de modo a 

compreender a lógica de competência que se revela nessas ações formativas. 

Do ponto de vista prático, o estudo pode gerar implicações para os sujeitos 

que participam das iniciativas e ações do WBCDS, ao colocar em debate as 

práticas de DCpS deste órgão. 

Para alcançar estes objetivos esta tese organiza suas questões de 

pesquisa em alguns tópicos, conforme a seguir. 
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Na introdução apresenta-se o contexto e o problema da pesquisa, os 

objetivos gerais e específicos, além da justificativa, relevância e estrutura da tese. 

No segundo tópico se discutem as várias abordagens e enfoques relacionados ao 

conceito de desenvolvimento sustentável, seus pressupostos, suas contradições e 

o discurso do segmento empresarial diante das exigências da sociedade por uma 

gestão voltada para a sustentabilidade. No terceiro tópico analisa-se a 

contribuição da desconstrução de Derrida para a análise dos discursos 

empresariais sobre DS. No quarto tópico apresenta-se o ambientalismo 

empresarial, que discute o modo como as empresas consideram a questão 

ambiental na prática de seus negócios. No quinto e no sexto tópico discutem-se 

as traduções sobre desenvolvimento de competências para a sustentabilidade e a 

colaboração da descontrução neste percurso.  

Em seguida, apresenta-se a metodologia da pesquisa, o objeto de estudo, 

os agentes da pesquisa e a proposta de construção e tratamento dos dados. Por 

fim, realiza-se a análise de dados e apresenta-se a discussão sobre a 

Competência Think Tanke, as Considerações Finais e as oportunidades de 

pesquisas futuras identificadas no desenvolvimento da tese. 

 
 
 



18	  

	  

	  

 2 PERPECTIVAS E ASPECTOS CONCEITUAIS DO DISCURSO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

 

2.1  Análise das Abordagens e Pressupostos de Desenvolvimento Sustentável 

 

Diante da crise socioambiental, várias concepções e abordagens foram 

elaboradas sobre o desenvolvimento sustentável, culminando na elaboração do 

relatório Brundtland (1987), apresentado pela Comissão Mundial de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento da Organizaçao das Nações Unidas (ONU). A proposta defende 

que a economia é o pilar do desenvolvimento, entretanto, deve se relacionar da 

melhor maneira com o meio ambiente, utilizando de maneira eficiente os recursos 

naturais, sem prejudicar a produção. 

Brüseke (1994) explica que o relatório estabelece uma lista de ações a serem 

realizadas pelos Estados Nacionais, tais como: 
1. Preservação da biodiversidade e dos ecossistemas;  
2. Diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias 

que admitem o uso de fontes energéticas renováveis;  
3. Aumento da produção industrial nos países não industrializados à base 

de tecnologias ecologicamente adaptadas;  
4. Urbanização selvagem e integração entre campo e cidades menores;  
5. Satisfação das necessidades básicas. 

 
Apesar de tais metas serem reconhecidas como importantes na relação entre 

humanidade e meio ambiente, a essência da proposta do desenvolvimento 

sustentável começou a ser questionada. Barbieri e Silva (2011) criticam a 

associação que viabilizou o entendimento comum e equivocado das palavras 

crescimento e desenvolvimento. 

Nessa crítica, entende-se que a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD) incentiva os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento a buscarem o crescimento econômico como exigência para 

superar a pobreza. Tal posição favoreceu a adesão de empresas e governos ao 

conceito de desenvolvimento sustentável. Pelo lado do governo, tal postura favorece 

a arrecadação de impostos. No que tange às empresas, o discurso do crescimento 

se alinha aos interesses organizacionais, já que a sua busca está de acordo com os 

objetivos estratégicos corporativos (BARBIERI e SILVA, 2011).  
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Acselrad (1994, p. 129), por sua vez, discute os equívocos de se considerar a 

questão ambiental como uma externalidade no processo de sociabilidade capitalista. 

Nessa concepção, a principal dificuldade da gestão para sustentabilidade é 

estabelecer pesos adequados às externalidades ambientais de modo a internalizar 

os custos no processo. 

Como causas dessa dificuldade, o autor destaca três processos: 

• Prevalência de métodos de exploração não sustentáveis, que apesar de 

serem eficientes no que tange aos custos, são ineficientes no que se 

refere à preservação dos recursos naturais. 

• Desconsideração da destruição de recursos naturais para os quais não 

existe demanda presente em moeda, embora apresentem valor 

econômico potencial; cita-se o caso dos bens conexos, que não possuem 

valor presente interessante, entretanto, sofrem impacto da exploração de 

outros recursos. Como solução, propõe-se a adoção de técnicas 

sustentáveis de exploração. 

• Desconsideração dos efeitos externos da exploração dos recursos 

naturais, como por exemplo, o desequilíbrio do ecossistema resultado da 

“exploração econômica dos recursos naturais”. 

 
Acselrad (1994) demonstra que a visão preponderante de externalidade 

ambiental é equivocada, pois considera a degradação ambiental como um problema 

de alocação de recursos, uma falha do mercado. Silva, Reis e Amâncio (2011) 

enquadram esta concepção como própria do Paradigma Antropocêntrico, no qual o 

homem se relaciona com a natureza para satisfazer as suas necessidades, a 

prioridade é atender aos interesses econômicos e sociais. A natureza é 

compreendida de maneira isolada e instrumental. 

A análise dos pressupostos da abordagem convergente com o relatório de 

Brundtland é classificada por Siena, Muller e Fachinello (2012) como visão 

reducionista da sustentabilidade, pois reproduz, com base na teoria neoclássica, o 

dualismo do pensamento moderno, cuja visão de mundo é considerada reducionista 

e mecanicista e compreende o desenvolvimento sustentável como uma relação de 

recursos gerenciáveis. Nessa perspectiva, a sustentabilidade se torna um problema, 

sobretudo, de alocação de recursos. 
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Há, no entanto, abordagens que questionam o conceito de desenvolvimento 

sustentável elaborado pelo relatório de Brundtland e argumentam que é necessário 

realizar mudanças estruturais no sistema capitalista. Uma primeira proposta 

compreende o desenvolvimento a partir da “lógica discursiva da autossuficiência” 

(DELUIZ e NOVICKI, 2004), na qual se defende que o ser humano deve rever sua 

maneira de se relacionar com o meio ambiente, respeitando os limites dos recursos 

naturais. 

Silva, Reis e Amâncio (2011) definem esta concepção como Paradigma 

Ecocêntrico, segundo o qual, na relação entre homem e natureza a prioridade é a 

conservação do meio ambiente. O desenvolvimento econômico não deve afetar o 

ecossistema. Stahel (1994, p. 104) é convergente com essa abordagem na medida 

em que discute o desenvolvimento sustentável a partir do conceito de entropia, 

demonstrando as contradições do sistema capitalista. O conceito de entropia surge a 

partir dos estudos de R. Clausius das leis da termodinâmica, Stahel (1994, p. 99) 

compreende entropia a partir de uma formulação, na qual em um “sistema fechado” 

há “uma tendência à transformação da energia livre ou disponível em uma energia 

dissipada ou presa e não mais disponível”.  

Na visão de Stahel (1994, p. 104) há uma aceleração da degradação 

entrópica do meio ambiente no sistema capitalista, isto se deve à sua característica 

essencial que é baseada na busca pela produção e eficiência. Entretanto, tal busca 

resulta na geração de “alta entropia”, representada pelo lixo e pela poluição. Verifica-

se, portanto, uma contradição entre a dinâmica capitalista e a dinâmica de 

degradação entrópica do planeta. Enquanto um lado busca a expansão da produção 

quantitativa do mercado, a lei da entropia demonstra os limites materiais e 

energéticos do meio ambiente. 

O trabalho de Cavalcanti (1994) é outro exemplo dessa concepção, já que 

reflete a importância dos sistemas e apreensões da realidade na tomada de decisão 

do homem com relação ao uso dos recursos da natureza. Nessa relação, a 

humanidade parece ignorar a degradação entrópica a que o meio ambiente está 

submetido.  

Na opinião de Cavalcanti (1994, p. 154) o sistema econômico é sustentado 

pelos parâmetros ambiental e ético. Ou seja, a ação econômica é limitada pela 

disponibilidade de recursos do meio ambiente e pelas escolhas definidas com base 
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no padrão ético. Para discutir a temática, o autor estuda dois modelos de estilos de 

vida que definem a relação do homem com o meio ambiente, o “Americano” e os 

“índios da Amazônia”.  

O autor demonstra que o modelo americano busca desenvolver a economia 

sem a observação dos limites estabelecidos pelos parâmetros ambiental e ético. O 

padrão elevado de consumo resulta em um “estresse ambiental”, pois a finitude dos 

recursos naturais é ignorado, já que a prioridade é a satisfação das necessidades 

econômicas. 

 O padrão de consumo dos índios da Amazônia, no entanto, estabelece um 

modelo de vida que respeita a degradação entrópica e os limites definidos pelos 

parâmetros ambiental e ético, no qual o respeito pela natureza é a prioridade na 

relação do homem com o meio ambiente.  

Verifica-se, ao se analisarem os pressupostos que orientam a “lógica 

discursiva da autossuficiência” (DELUIZ; NOVICKI, 2004, p. 7) e o Paradigma 

Ecocêntrico (Silva et al., 2011), um questionamento da lógica do pensamento 

cartesiano racionalista, na medida em que o meio ambiente recebe atenção 

prioritária na relação com o ser humano. Tal questionamento, entretanto, não supera 

o dualismo entre ser humano e meio ambiente na discussão do desenvolvimento 

sustentável.  

Independente dessas abordagens, há autoras como Kearins e Springett 

(2003) que buscam problematizar a temática do DS por meio da teoria crítica e dos 

conceitos desenvolvidos por Foucault. As autoras realizam um debate sobre a 

genealogia internacional do conceito de desenvolvimento sustentável, como foi 

construído e contestado durante o seu processo de evolução. Num primeiro 

momento Kearins e Springett (2003) afirmam que a teoria crítica e a perspectiva 

neomarxista apontam o nível de consumo e de produção, característicos da 

economia capitalista, como as causas para a crise global e ambiental. Essa 

perspectiva avalia que o avanço na discussão do conceito de desenvolvimento 

sustentável vem sendo controlado de modo a atender a interesses comerciais. Para 

superar este controle, propõe-se a adoção de um processo dialético dinâmico que 

favoreça a compreensão de como o conceito de DS foi criado, por meio da análise 

dos controles ideológicos, políticos e epistemológicos relacionados à temática.  
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Nesse sentido, há uma disputa de poder para definir o conceito de DS e seus 

desdobramentos. Isto se evidencia no discurso dos negócios, na medida em que 

não se discutem questões como exploração do povo e de recursos neste ambiente 

empresarial. Springett (2003, p. 6) afirma que o termo DS é frequentemente 

substituído por sinônimos nas leis e documentos empresariais. Cita-se como 

exemplo o uso do Triple Bottom Line (TBL) como sinônimo para DS no ambiente 

empresarial. Autores como Baldissera e Kaufmann (2013) questionam a 

recomendação da ferramenta por entidades como o Conselho Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), vinculada ao WBCSD. Os autores justificam 

suas críticas ao demonstrarem incongruências que limitam a aplicação do TBL, tais 

como a sua forma linear e quantitativa que tende a simplificar a realidade, ao ignorar 

a necessidade de abrir o pensamento à perspectiva da visão complexa da 

sustentabilidade. Discute-se a não consideração pelo TBL da complexidade 

ecossistêmica do meio ambiente, na medida em que não se reconhece a 

dependência que existe do sistema econômico com a natureza, que disponibiliza 

recursos para a produção industrial, por exemplo. Como caminho, para superar 

essas incongruências, os autores defendem a desconstrução da racionalidade 

econômica, com mudanças que questionem os modos de produzir, consumir e viver. 

Assim, assume-se que a utilização de sinônimos como o TBL busca silenciar 

os questionamentos sobre a característica do consumo na sociedade capitalista, 

criando uma discursividade que instrumentaliza as necessidades humanas de modo 

a reduzi-las à necessidade de consumo (SPRINGETT, 2003). Tal instrumentalização 

pode ser verificada no relatório de Brundtland, que buscou unir os conceitos de 

crescimento econômico, justiça social e integridade ambiental, e justificar a partir 

disso o foco no crescimento econômico como a única forma para alcançar a justiça 

social e se aplicar o conceito de DS. 

Diante disso, ao se analisarem os pressupostos das abordagens que 

discutem o desenvolvimento sustentável, tais como abordagem reducionista e 

abordagem da autossuficiência, identificam-se limitações que impedem a 

compreensão da complexidade da temática. 

 No que se refere à abordagem reducionista da sustentabilidade (SIENA; 

MULLER; FACHINELLO, 2012), construída a partir do relatório de Brundtland, 

observa-se a reprodução dos fundamentos que constituem as bases do 
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modernismo, em que a relação humanidade e meio ambiente é compreendida como 

variáveis de um sistema, cuja sustentabilidade é alcançada pela adequada gestão 

de recursos (COOPER, BURREL, 1988). 

A limitação da abordagem que utiliza a “lógica discursiva da autossuficiência” 

(DELUIZ E NOVICKI, 2004, p. 7), por sua vez, se refere à compreensão limitada da 

relação humanidade e meio ambiente, pois, apesar de inverter a prioridade 

considerando o meio ambiente como o agente limitador do desenvolvimento 

capitalista, tal postura não absorve a complexidade dessa relação, uma vez que 

considera esses fenômenos sociais de maneira isolada, sem refletir sobre suas 

sobreposições (BERGER e LUCKMAN, 2001). 

A partir dessa discussão e análise sobre os pressupostos e limitações das 

abordagens sobre sustentabilidade, esse estudo busca compreender o discurso e as 

ações educacionais do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável (WBSCD), que se revela no desenvolvimento de iniciativas de DCpS.  

Diante do exposto, para alcançar um dos propósitos deste estudo, que é 

compreender a discussão de DCpS do WBCSD, toma-se como pano de fundo a 

discussão acima sobre as abordagens e pressupostos acerca do desenvolvimento 

sustentável, suas limitações e equívocos, como, por exemplo, o dualismo entre ser 

humano e meio ambiente, que dificulta a compreensão da complexidade da 

temática, bem como a adaptação do conceito às estruturas capitalistas vigentes. 

Trata-se agora de discutir como o segmento empresarial apreendeu o conceito e 

buscou integrá-lo às suas práticas cotidianas, tema do próximo tópico. 

 

 

2.2 Os Discursos de Sustentabilidade do Setor Empresarial 

  
Para responder às exigências de uma gestão para a sustentabilidade, frente 

aos dilemas da questão socioambiental, o setor empresarial desenvolveu propostas 

de discursos e práticas que servem de referência para a sua atuação nesta área. 

Essas exigências foram resultados de acordos realizados entre países, criação de 

leis e ações da sociedade civil que cobravam responsabilidade das empresas em 

relação ao impacto ambiental gerado em consequência de seus negócios (MAIMON, 

1994). 
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 O setor empresarial, portanto, desenvolve discursos de sustentabilidade, com 

o intuito de instrumentalizar a subjetividade dos indivíduos a favor dos seus 

interesses (ENRIQUEZ, 2009). Lima (2003) afirma que o discurso de 

sustentabilidade é apreendido de acordo com os interesses dos setores da 

sociedade, influenciados por duas grandes matrizes de interpretação, o discurso 

oficial e o discurso não oficial. 

 A matriz oficial é defensora da articulação entre conservação ambiental e 

crescimento econômico e compreende que o modelo de desenvolvimento capitalista 

é capaz de conciliar o aumento da produção industrial com a preservação do meio 

ambiente. Lima (2003, p. 108) discute que essa matriz possui um discurso 
Politicamente pragmático, que enfatiza a dimensão econômica e tecnológica 
da sustentabilidade e entende que a economia de mercado é capaz de 
liderar o processo de transição para o desenvolvimento sustentável, através 
da introdução de “tecnologias limpas” de contenção do crescimento 
populacional e do incentivo a processos de produção e consumo 
ecologicamente orientados. 

A matriz não oficial busca articular a dimensão individual e social em torno da 

temática da sustentabilidade. O meio proposto para alcançar este objetivo é o 

fortalecimento da democracia com a participação da sociedade civil na definição de 

estratégias de ação que colaborem para o desenvolvimento de uma sociedade 

sustentável (LIMA, 2003). Essa matriz é representada por duas perspectivas, uma 

que defende a sociedade civil como agente principal do processo de DS, e outra que 

compreende o Estado como coordenador do processo de sustentabilidade. Lima 

(2003, p. 109) acrescenta que os defensores dessa matriz 
[...] complexa de sustentabilidade reagem aos reducionismos econômico e 
tecnológico que, segundo eles, caracterizam o discurso oficial. Consideram 
ainda que não há sustentabilidade possível sem a incorporação das 
desigualdades sociais e políticas e de valores éticos de respeito à vida e às 
diferenças culturais. 

Siena, Muller e Fachinello (2012), por sua vez, discutem o conceito de 

sustentabilidade a partir de três versões, resultado da aproximação dos interesses 

de grupos da sociedade, definidos pelos autores como versão ideológica, versão 

institucional e versão acadêmica do conceito de sustentabilidade. 

Na versão ideológica três concepções são destacadas pelos autores: o 

ecofeminismo, que apresenta a união do feminismo e da ecologia como proposta 

para alcançar transformações culturais e sociais; o ecossocialismo, que propõe o 

desenvolvimento socialista como alternativa para superar a incompatibilidade entre 
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capitalismo e ecologia; e a ecoteologia que compreende a degradação da natureza 

como um desrespeito às providências divinas e propõe a humildade como caminho 

para superar as práticas egocêntricas. Na versão institucional os autores destacam 

os discursos do setor empresarial de três instituições: a World Commission on 

Environment and Development (WCED, 1987), que compreende o crescimento 

econômico como a base para a gestão dos recursos com eficiência e baixo impacto 

ambiental; o International Institute of Environment and Development (IIED, 2001), 

que define o equilíbrio entre os sistemas biológico, o sistema econômico e o sistema 

social como a maneira de alcançar o DS; e o World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD, 2001), que apresenta a ecoeficiência como a solução para o 

problema ambiental.  

Na versão acadêmica desenvolvem-se três grandes respostas para a 

problemática ambiental: a resposta da economia clássica, que propõe precificar os 

recursos do meio ambiente por meio da lei da oferta e da procura, além da 

alternativa da criação de um mercado de bens ambientais; a resposta da ecologia 

profunda (SINGER, 2002, p. 296), que considera o meio ambiente como limitador do 

desenvolvimento econômico; e, por fim, a resposta da ecologia social, que busca a 

compatibilidade entre a resposta da economia e da ecologia profunda como a 

maneira para superar o dualismo de compreensões da problemática ambiental. 

Siena, Muller e Fachinello (2012) sintetizam essas discussões por meio de um 

quadro explicativo das três visões do conceito de sustentabilidade: 
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Quadro 1: Visões sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. 
Fonte: Adaptado de Siena, Muller e Fachinello (2012). 

 

Observa-se, pelo Quadro 1, que cada grupo social se organizou em torno de 

seus interesses e procurou desenvolver os discursos oficiais de sustentabilidade que 

atendessem a seus propósitos, em distintas versões.  

No caso da versão institucional, os discursos apresentados pelas 

Organizações WCED, IIED e WBCSD procuram sintetizar o discurso oficial (LIMA, 

2003) do segmento empresarial. Como característica principal dessas instituições, 

verifica-se a defesa de que o crescimento econômico é capaz de apresentar 

respostas para o DS.  

No caso da versão ideológica, verificam-se limites no que se refere à 

identificação das causas da crise ambiental, quando se restringe a fatores como a 

força do gênero masculino sobre o feminino, a questões econômicas e ao 

desrespeito às providências divinas. Esses fatores não consideram a complexidade 

da discussão da sustentabilidade, ao desvalorizar na análise outros aspectos como 

a desigualdade social e a questão política (LIMA, 2003, p. 109). 

No que se refere à versão acadêmica do conceito de sustentabilidade, os três 

grupos identificados reduzem a complexidade da questão ambiental à gestão 
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adequada de recursos por meio da negociação entre organizações e consumidores, 

seja pela predominância do aspecto ambiental sobre o aspecto humano ou pela 

lógica do desenvolvimento contínuo e concomitante da ecologia e da economia.  

Arruda e Quelhas (2010) afirmam que o desenvolvimento de discursos de 

sustentabilidade das empresas foi influenciado por três contextos: o contexto 

político, o contexto dos movimentos sociais e o contexto do ambiente competitivo. O 

contexto político exigiu respostas das organizações empresariais com relação aos 

problemas ambientais devido à discussão potencializada pelos grandes acidentes 

ambientais, como no caso do acidente nuclear de Chernobyl (1986) e o 

derramamento de óleo da Exxon Valdez na América do Norte, em 1989, o que 

incentivou o aprofundamento das críticas em relação ao modelo de desenvolvimento 

capitalista.  

Essas críticas foram assumidas pelos movimentos sociais que provocaram 

debates no mundo todo e se aproveitaram de espaços como a Conferência de 

Estocolmo (1972) e Conferência e Cúpula da Terra (1992) para divulgar suas 

propostas e cobrar ações efetivas das organizações empresariais para diminuir o 

impacto ambiental de seus negócios. 

 O contexto do ambiente competitivo, no entanto, sofreu impacto das 

mudanças estruturais, tais como a globalização dos mercados e do acirramento da 

concorrência; da ampliação das incertezas, exigindo a adequação das empresas aos 

requisitos ambientais, para serem reconhecidas como empresas responsáveis; além 

do estímulo à adoção voluntária de políticas de sustentabilidade, que são 

consideradas na avaliação de índices como o Dow Jones Sustainability Index (DJSI, 

1999). 

Além disso, Arruda e Quelhas (2010) refletem sobre o contexto histórico 

brasileiro da sustentabilidade e a inserção da temática no discurso do setor 

empresarial, nos quais identificam a influência do TBL e de suas dimensões, 

econômica, social e ambiental, na definição de estratégias para o desenvolvimento 

de práticas sustentáveis. Como resultado desse processo, os autores destacam a 

criação do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE, 2005), as iniciativas não 

governamentais do Instituto Ethos e do Instituto Brasileiro de Análise Sociais e 

Econômicas (IBASE), as leis ambientais e o aumento da produção acadêmica sobre 

o tema. 
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A pesquisa de Tatim e Guareschi (2012) confirma a discussão de Arruda e 

Quelhas (2010) no que tange à valorização do discurso de sustentabilidade pelo 

segmento empresarial brasileiro. A pesquisa realizada por meio da análise de 86 

relatórios sociais de empresas identificou cinco temas estruturantes na construção 

do discurso e das representações sociais da Empresa Socialmente Responsável: 1) 

sustentabilidade/responsabilidade social; 2) cuidado com o meio ambiente; 3) 

resultados empresariais; 4) valorização e participação dos empregados; 5) 

relacionamento com os públicos de interesse/comunicação. 

Os autores defendem que a empresa busca desenvolver a representação da 

Empresa Sustentável, por meio do desenvolvimento de ações sociais e ambientais. 

Nesse sentido, a construção de um discurso que valoriza o cuidado com o meio 

ambiente é assumida pela organização como estratégia para promover essa 

imagem junto aos stakeholders. A partir desse objetivo, os resultados empresariais 

são alinhados às exigências de índices como o ISE, a fim de demonstrar à 

sociedade o compromisso ambiental e comunicar aos acionistas que o investimento 

social não gera implicações negativas no resultado financeiro da organização.  

Ao analisar as discussões realizadas por Siena, Muller e Fachinello (2012), 

Tatim e Guareschi (2012), Arruda e Quelhas (2010), verifica-se, dentro do contexto 

do modelo de desenvolvimento sustentável, um conflito entre o discurso oficial e o 

discurso não oficial, no que tange à profundidade e dimensão das mudanças 

necessárias para se alcançar a sustentabilidade (LIMA, 2003).  

Esse conflito é resultado da influência de contextos (político, social e 

competitivo), que exigem das organizações respostas para os impactos ambientais 

gerados pelos seus negócios. Na busca por essas respostas, as instituições 

passaram a considerar a sustentabilidade no seu planejamento estratégico, a partir 

de parâmetros de adesão voluntária tais como o TBL, o ISE, assim como as 

exigências previstas nas leis ambientais (ARRUDA; QUELHAS, 2010).  

A partir do momento em que as organizações ignoram o discurso não oficial 

na definição de suas práticas de sustentabilidade, surge o questionamento sobre a 

capacidade de mudança do conceito de desenvolvimento sustentável, que pode ser 

utilizado para adaptar as organizações ao novo cenário do modelo de 

desenvolvimento capitalista ou ser compreendido como oportunidade para se 
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constituir como uma alternativa de desenvolvimento, conforme discussão proposta 

pelo próximo item.  

 

 

2.3 Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade: Adaptação ou Alternativa ao 

Modelo de Desenvolvimento Capitalista? 

 

A preocupação com a relação entre meio ambiente e desenvolvimento 

econômico e social surge nos anos 70, a partir de publicações que mostram a 

“finitude no interior do modo de produção capitalista e seus impactos globais” 

(JACOBI, 2005, p. 235). Diante dessa constatação, várias críticas foram realizadas 

ao modo de desenvolvimento capitalista, apresentando como alternativa o 

Desenvolvimento Sustentável (DS).  

Entretanto, ao se analisarem as definições atribuídas para desenvolvimento 

sustentável, observa-se que algumas abordagens simplesmente acomodam o 

conceito às premissas do sistema capitalista e não questionam aspectos estruturais 

do sistema (KEARINS; SPRINGETT, 2003). Como exemplo, pode-se citar a 

abordagem reducionista de sustentabilidade (SIENA; MULLER; FACHINELLO, 

2012) que reproduz, com base na teoria clássica, o dualismo do pensamento 

moderno, no qual se compreende a sustentabilidade como um problema de 

alocação de recursos. 

Tal questionamento é discutido por Gavard (2009, p. 28), ao expor a relação 

entre a crise ambiental e a crise da modernidade. Segundo o autor, o avanço da 

técnica e da razão moderna permitiu o desenvolvimento da crença de que a 

humanidade é capaz de controlar o meio ambiente de modo a permitir o 

“desenvolvimento econômico contínuo”. Para viabilizar tal perspectiva de 

compreender a realidade, que valoriza a acumulação de capital financeiro, as 

instituições modernas se organizaram por meio de princípios econômicos e 

burocráticos que controlam e moldam as relações entre as pessoas.  

No entanto, a degradação ambiental que acompanhou o processo de 

desenvolvimento econômico demonstrou os limites dessa perspectiva e abriu 

oportunidades para críticas sobre o modelo de produção, gerando um embate entre 

os “ambientalistas” e os “desenvolvimentistas” (GAVARD, 2009, p. 40). 
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Esse embate se construiu a partir da leitura diferente sobre as causas da 

degradação ambiental, enquanto os primeiros defendem que a crise ambiental é 

algo intrínseco ao sistema capitalista, sendo uma consequência direta da busca 

incessante pelo crescimento, o segundo grupo acredita que a solução para a crise 

ambiental é algo possível de se alcançar a partir da alocação adequada de recursos. 

A respeito dessa incongruência entre desenvolvimento capitalista e meio 

ambiente surgiu um trabalho em 1972, com o título de Limites de Crescimento 

(JACOBI, 2003, p. 193). Esta pesquisa foi realizada por um grupo de pesquisadores 

que ficou conhecido como Clube de Roma, e discutia a finitude do modo de 

produção capitalista, que seria a realidade mais próxima, caso não se adotasse o 

“congelamento do crescimento”.  

Essa visão gerou incômodo entre os economistas tradicionais que 

argumentavam que as matérias-primas poderiam ser substituídas, mantendo a 

eficiência do sistema. Além dessa crítica, a visão que defendia a imposição de 

limites para o crescimento também incomodava os países em desenvolvimento, que 

a compreendiam como uma “estratégia imperialista” dos países desenvolvidos 

(GAVARD, 2009, p. 32). 

Como um caminho para superar esses incômodos, o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente apresentou o conceito de ecodesenvolvimento, que 

discutia a necessidade de reduzir o desperdício no consumo das classes mais ricas 

para minimizar o impacto sobre o meio ambiente, e com isso garantir o atendimento 

das necessidades das classes mais pobres, colaborando para sua emancipação 

política e econômica.  

 De modo geral o conceito questionava o padrão de produção e consumo 

industrial como modelo de desenvolvimento. Esse conceito, entretanto, não foi bem 

aceito pelos países desenvolvidos, pois estabeleciam limites à sua economia, na 

medida em que apresentava como proposta o controle do consumo (SACHS, 2002). 

Diante desse contexto de incômodos e embates, a proposição do conceito de 

DS pela Comissão Brundtland, em 1987, buscou conciliar os interesses dos países 

em desenvolvimento e dos países desenvolvidos. Para isso o conceito foi construído 

a partir de três dimensões, a social, a econômica e a ambiental, e o equilíbrio entre 

elas permitiria manter o crescimento de modo a atender às necessidades da 

geração atual sem prejudicar as gerações futuras.  
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Essa proposição só se tornou possível devido ao contexto de 

desenvolvimento da economia e da ciência vivido pelos países centrais, o que 

viabilizou a crença de que o problema de escassez de recursos naturais poderia ser 

resolvido pela gestão adequada de recursos. 

Outro discurso que buscou conciliar interesses é o de sustentabilidade. 

Springett (2003) afirma que esse conceito foi assumido equivocadamente por alguns 

atores da sociedade como sinônimo de DS, de modo a reduzir a capacidade de 

mudança social implícita no discurso de desenvolvimento e ignorar questões como 

poder e desigualdades, temáticas que geram incômodo em ambientes, como é o 

caso do segmento empresarial. Nesse sentido, a discussão de dimensões e critérios 

da sustentabilidade serve como base para compreender se o discurso de 

sustentabilidade reduz-se a ser uma adaptação ou se constitui como alternativa ao 

modelo de desenvolvimento capitalista. 

Siena, Muller e Fachinello (2012), discutem sete dimensões da 

sustentabilidade, a dimensão social, a econômica, a territorial, a política, a ecológica, 

a ambiental e a cultural. Sachs (2002) destaca a necessidade de discutir de maneira 

concomitante a sustentabilidade social, que se relaciona à discussão da justiça e 

equidade no acesso à renda com a sustentabilidade econômica que é resultado da 

gestão eficiente dos recursos.  

Por meio da análise de Guimarães (1997) e Sachs (2002) reflete-se também 

sobre a dimensão da sustentabilidade territorial e a dimensão da sustentabilidade 

política. A primeira dimensão discute “as configurações urbanas e rurais” e analisa 

os dados demográficos com o intuito de verificar a “capacidade de suporte” dos 

recursos naturais ao crescimento econômico (SIENA; MULLER; FACHINELLO, 

2012). A segunda dimensão é compreendida por meio de dois enfoques, o da 

política nacional, que se refere ao dever de o Estado desenvolver políticas que 

promovam os direitos humanos e o da política internacional, que se dedica à 

realização da cooperação internacional na busca de acordos que protejam o meio 

ambiente (SACHS, 2002). Essas políticas se inserem dentro do contexto de 

aprendizagem da cidadania e participação dos indivíduos no processo de 

desenvolvimento (GUIMARÃES, 1997). 

Já a dimensão da sustentabilidade ecológica se preocupa com a manutenção 

da capacidade do capital natural na geração de recursos renováveis, por meio do 
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desenvolvimento de pesquisa e leis que limitam a geração de resíduos (SACHS, 

2002; GUIMARÃES, 1997). Essa dimensão relaciona-se à sustentabilidade 

ambiental, que discute a capacidade de o meio ambiente se recuperar da 

degradação (SIENA; MULLER; FACHINELLO, 2012). A dimensão cultural da 

sustentabilidade também é fundamental nesse processo, pois compreende o 

respeito à pluralidade dos povos como o princípio de uma sociedade que desenvolve 

práticas coerentes com os limites do meio ambiente (GUIMARÃES, 1997). 

O respeito a esses limites do meio ambiente constitui um dos princípios do 

discurso de sustentabilidade, no entanto, essa premissa é alvo de críticas por 

defender que é possível alcançar crescimento econômico com a preservação dos 

recursos naturais. O que se questiona é a ausência de modelos de ação que 

possibilitem superar os limites da proposta de DS, e, de fato, desenvolvam 

estratégias de intervenção que se dediquem seriamente a resolver os problemas 

ambientais, constituindo-se em uma alternativa ao modelo de desenvolvimento 

capitalista (GAVARD, 2009). É o que Ruth (2006) chama de “armadilha de 

serviliência”, em vez buscar alternativas ao modelo insustentável, a tendência é 

submeter a ação e o discurso da empresa a esta lógica. 

Ao analisar essas dimensões de sustentabilidade, verifica-se que o discurso 

busca adaptar a dimensão ecológica da questão ambiental aos objetivos e metas do 

sistema capitalista, no qual o desenvolvimento de políticas públicas e instrumentos 

de controle da economia pelo Estado são defendidos como ações desnecessárias, 

já que, dentro dessa lógica discursiva, o mercado é capaz de resolver os limites da 

dimensão da sustentabilidade ambiental pela gestão adequada dos recursos 

(GAVARD, 2009).  

Por fim, verifica-se que os discursos de sustentabilidade desenvolvidos na 

literatura são compreendidos como processos de adequação ao modelo de 

desenvolvimento capitalista, na medida em que não discutem sobre suas bases de 

produção e consumo (LIMA, 2003). A análise das dimensões e critérios da 

sustentabilidade, proposta por Siena, Muller e Fachinello (2012), demonstra a 

complexidade do conceito e identifica o equívoco da abordagem reducionista da 

sustentabilidade, que não discute os diversos aspectos deste pensamento. Diante 

do exposto, busca-se analisar no próximo item, os discursos empresariais e de 
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sustentabilidade a partir de Derrida, de modo a compreender as singularidades, 

interpretações e traduções que permeiam a discussão de DS.   
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3 A CONTRIBUIÇÃO DE DERRIDA PARA A ANÁLISE DOS DISCURSOS 
EMPRESARIAIS SOBRE DS 
 

Cooper e Burrel (1988) expõem o pensamento de Derrida a partir de uma 

condição pós-moderna da compreensão da realidade. Uma das características deste 

modo não moderno de pensar a realidade é o enfoque dado aos pequenos relatos e 

interpretações, o que se valoriza são as traduções e as singularidades locais, não se 

busca o desenvolvimento de grandes narrativas que expliquem os comportamentos 

e as relações de maneira universal. Assim, valoriza-se o movimento de diferenças 

que se configuram de acordo com os acontecimentos locais e específicos (HEUSER, 

2008). 	  

O intuito deste movimento não é de substituição de uma metodologia com 

procedimentos estáveis por outra, não se busca o avanço para uma nova maneira 

de pensar a ciência, procura-se mais o deslocamento, o questionamento de 

instituições modernas que se desenvolvem a partir de pontos focais que definem os 

discursos, impossibilitando outras formas de linguagem e interação de perspectivas. 

Nesse descaminho, sem procedimentos a seguir, a linguagem também é 

problematizada, mais do que um elemento neutro de comunicação, assume-se a 

característica da singularidade, para além da universalidade de uma linguagem que 

busca um discurso definitivo, o que se reconhece é um jogo de linguagens no qual 

as diferenças se relacionam por meio de um processo de alteridade, no qual o outro 

desestabiliza o centro e a origem da compreensão abrindo o discurso para diversas 

interpretações (HEUSER, 2008).  

Nesse jogo de diferenças, procura-se expor e problematizar a relação da 

linguagem e da escrita, que vai além da simples comunicação e representação da 

linguagem. Busca-se, portanto, desconstruir os conceitos nos quais se desenvolveu 

a metafísica ocidental: o fonocentrismo, o logocentrismo e o etnocentrismo 

(DERRIDA, 1973). Derrida (1973, p. 4) afirma que a história da metafísica “é a 

história de uma determinação do ser como presença” na qual a escrita assume o 

papel de representar a fala, que se revela como “logos”, “verdade” e “origem” da 

escrita. O fonocentrismo, que é “voz” e é “fala”, apresenta-se como “presença”, e a 

escrita como “não presença” (SANTIAGO, 1976, p. 71). O logocentrismo, nesse 

sentido, “é uma metafísica etnocêntrica” (DERRIDA, 1973, p. 98) na qual a “verdade” 
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é construída por meio de oposições, “presença” e “não presença”, compreendida 

como contradições no processo de desconstrução do texto. 

Destaca-se que a adoção da desconstrução de Derrida representa um modo 

de pensar os estudos de DS, pois além de discutir o significado que este tema 

representa nas relações de trabalho das organizações, ele possibilita questionar os 

elementos e contradições inerentes ao processo de DCpS, disseminado pelo 

WBCSD, objeto de estudo da presente tese. Assim, este modo de ler o texto a partir 

do outro, da alteridade, pode servir à análise da crise ambiental, na medida em que 

não se busca a interpretação correta diante dos problemas socioambientais, nem a 

leitura “desenvolvimentista” nem a leitura “ambientalista”, pois o intuito é deslocar 

essas oposições e compreender este jogo de diferenças, no qual se busca, 

constantemente, controlar as interpretações e traduções a partir de um centro.  

Neste aspecto, Derrida (2002, p. 230-232) expõe suas críticas à metafísica 

ocidental por meio de sua discussão sobre o sentido do centro na estrutura e as 

possibilidades de se produzir um “descentramento” como forma de compreender o 

jogo que envolve esse processo de disseminação. O autor argumenta que a 

existência de um centro na estrutura “encerra o jogo que abre e torna possível” 

tranquiliza as incertezas, pois todas as suas possibilidades e alternativas são 

construídas a partir de um ponto de referência, o centro. Segundo o autor, ao optar 

por esse caminho, a “história passa a ser compreendida como um encadeamento de 

determinações do centro, que assume o papel de referência na constituição da 

estrutura”. Nesse sentido, sua teoria pode colaborar para o questionamento da 

estrutura, que criou condições para a construção dos conceitos relacionados ao 

DCpS, e da atuação das instituições modernas no processo de disseminação de 

discursos e práticas relacionadas ao desenvolvimento da capacidade humana de dar 

respostas a metas de sustentabilidade no ambiente corporativo.  

Derrida (2002, p. 232) destaca três autores que desenvolveram discursos que 

questionaram esse papel do centro: Nietzsche, Freud e Heidegger.  

• Nietzsche questiona os conceitos metafísicos do ser e da verdade, e 

propõe sua substituição por jogo, interpretação e signo. 

• Freud reflete sobre a consciência e identidade do sujeito, “da proximidade 

ou da propriedade a si”. 



36	  

	  

	  

• Heidegger, por sua vez, critica a “ontoteologia e a determinação do ser 

como presença” da metafísica. 

Derrida enfatiza, porém, que esses autores continuam trabalhando a partir de 

conceitos metafísicos, pois não se pode “enunciar nenhuma proposição destruidora 

que não se tenha já visto obrigada a escorregar para a forma, para a lógica e para 

as postulações implícitas daquilo mesmo que gostaria de contestar” (DERRIDA 

2002, p. 233). 

Outra discussão importante para Derrida (1978, p. 27), que colabora para esta 

desestabilização, é a différance, palavra inventada pelo autor para discutir e 

problematizar a relação entre linguagem e escrita. Isto ocorre, pois se promove a 

inserção do “a” na palavra différence, o que se observa é que a pronúncia em 

francês não se modifica e só se consegue perceber o “erro”, praticado de maneira 

intencional, quando se confere a devida atenção à escrita. O logocentrismo, 

portanto, é questionado, na medida em que a hierarquia que privilegia o discurso 

sobre a escrita é deslocada. 

Desse modo, essa metáfora de leitura, essa invenção denominada différance 

assume concomitantemente o diferir nos seus sentidos de temporização e 

espaçamento. A temporização se refere à ação de “remeter para mais tarde” o 

processo de significação. Desse modo, busca-se relacionar o rastro entre os 

elementos constituintes do “tempo e do espaço”. Para alcançar esse intuito é preciso 

um intervalo, um espaçamento entre esses elementos, a fim de dividir e identificar 

no presente a “substância e sujeito”, que são definições da língua metafísica 

(DERRIDA, 1978, p. 44). 

Derrida (2001, p. 46) afirma que a “différance” encontra-se envolvida em um 

processo de espaçamento, que ela põe em movimento, por meio de uma cadeia de 

outros conceitos, de outras palavras, de outras “configurações textuais”, tais como o 

rastro, a rasura, a marca e a margem, que se caracterizam como pontos focais nos 

quais o texto se desenvolve. Estes pontos focais, marcas do processo de 

espaçamento, são colocados em movimento pela différance. O rastro, neste 

percurso, cria uma comunicação com os elementos constituintes do “tempo e do 

espaço” e assume a responsabilidade de abrir a experiência da significação. Não se 

identifica, portanto, uma origem absoluta da significação, já que em todo o processo 

verifica-se a marca do rastro (WOLFREYS, 2009). Assim, “o rastro (puro)” é a 
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différance que permite ao tempo e ao espaço articular-se na experiência (DERRIDA, 

1973, p. 77-80), e reencontrar nela o instante, a aporia, o evento da invenção.  

A invenção, neste sentido, é o pensamento que se revela por meio de uma 

disseminação, herança na qual o double bind da tradução exige leituras, contra-

assinaturas, de modo “a responder ao que vem antes de si, e diante de quem se 

está” (BERNARDO, 2001, p. 346). Ao pensar essa discussão em relação à 

sustentabilidade empresarial, reconhece-se neste percurso a responsabilidade 

diante da crise ambiental como herança que exige respostas dos empresários, 

governos e sociedade civil, no entanto, o “ser finito” precisa tomar decisões, realizar 

escolhas, acolher esta herança e abrir-se ao porvir das necessidades das gerações 

futuras, de modo a reescrever caminhos de interpretação do DS, por meio de uma 

disseminação inventiva que se revela como différance, como hospitalidade 

incondicional, como feixe de compreensões cruzadas por diversas linhas de sentido 

(DERRIDA, 1978, p. 29; Idem, 2004, p. 17). Todavia, o acolhimento a esta herança, 

essa hospitalidade é pervertida pela linguagem, é marcada pelo traço, “como laço 

que, ao mesmo tempo, liga e desliga”, ao abrir-se, sem condições, à estranheza do 

outro, como experiência do impossível, e concomitantemente reconhece a finitude 

do ato performativo, das condições necessárias à efetividade, à concretude, que se 

revela no evento, como decisão (BERNARDO, 2001, p. 395). 

Esse processo de significação, de decisão, de pensamento inventivo 

proporciona uma experiência de tradução, na qual ocorrem produções e 

disseminações de sentidos, desvios e deslocamentos que impedem a identificação 

do conceito original, cujos traços e rasuras revelam o modo de tradução metafórica 

do texto. Desse modo, o que se busca analisar não é o texto em si, mas a leitura 

que está sendo feita do texto, a tradução singular que se realiza a partir da criação 

de metáforas explicativas, cuja interpretação se justifica por meio uma “alteridade 

absoluta”, na qual a leitura do outro é considerada na experiência de compreensão 

do texto, proliferando os sentidos dos conceitos (NASCIMENTO, 2001).  

Esse acolhimento do outro no discurso se revela como sensibilidade singular, 

como razão interpretada por meio de uma receptividade hospitaleira, na qual “a 

razão é sensibilidade” que se desloca em um movimento de pensamento 

desconstrutor. A metáfora da leitura, nesta perspectiva, é a abertura ao outro, de 

modo a ampliar as possibilidades de interpretações e rasuras “além da capacidade 
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do eu”, além do discurso original e oficial, em um sentido de hospitalidade 

incondicional (DERRIDA, 2013, p. 43-44). Esta hospitalidade, compreendida aqui 

como quase-sinônimo do acolhimento, “como um outro nome da desconstrução” 

(BERNARDO, 2005, p. 175), se encontra entre duas lógicas, a do “convite”, que 

conserva o sentido do controle, pois pressupõe condições para a acolhida do outro, 

e a “lógica da visita” (DERRIDA, 2004, p. 269), que se abre a outras traduções e 

discursos, inesperados e imprevisíveis, na qual acolhe-se o “outro, na sua 

estranheza” (BERNARDO, 2002, p. 424).  

Assim, desviam-se as referências de leitura, os limites e as dicotomias entre o 

eu interno e o outro externo, ao ponto de compreendê-los como traços neste 

processo de disseminação e abertura ao pensamento da margem, ao discurso que 

se desenvolve nessa experiência de significação. O caminho “platônico-aristotélico”, 

representado abaixo, é rasurado, a hierarquia que privilegia o logos (razão, 

significado, logocentrismo) e compreende que o “signo existe para se apagar na sua 

referência ao significado” (fonocentrismo) é deslocada (DUQUE-ESTRADA, 2005, p. 

254).  

 

Significado  (logos)     è           Signo  fônico  (fala)  è  Signo gráfico  (escrita) 

 

 

 Significantes 
Figura 1: Relação entre significado e significantes. 
Fonte: Autor, a partir da leitura de Duque-Estrada (2005). 

 

Nesse sentido, a origem do significado não está fora do texto, a escrita não 

atua apenas para representar a fala (significante gráfico do significante fônico), o 

que se observa são relações de significantes, que se desenvolvem por meio de 

diferenciações, traços, textos, discursos e différance. Ou seja, com a 

desestabilização do centro, com a compreensão de que na tradução a origem é 

rasurada, e com o reconhecimento de que a linguagem é envolvida por um percurso 

de produção de metáforas e disseminação de sentidos, assume-se que “tudo se 

torna discurso” e aberto a leituras, rasuras e traduções (DERRIDA, 2002, p. 232).  

A experiência da significação, desse modo, é realizada a partir de uma 
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rasura, da ausência, do indecidível, a fim de evitar cair na perspectiva do ser como 

presença, que integra a história da metafísica. A rasura é uma postura que é parte 

do movimento da différance e se constitui um dos pontos focais do percurso de 

espaçamento. O indecidível, por sua vez, são “unidades de simulacro” que 

desestabilizam a dicotomia e estabelecem novas relações, nas quais o 

“espaçamento não é nem o espaço nem o tempo” e a margem neste processo não 

se opõe à marca, já que a “marca é também o limite marginal” nessa desconstrução 

(DERRIDA, 2001, 48-49).  

Assim, a tradução pode ser compreendida como uma experiência de leitura, 

na qual se busca perceber o que não foi lido na interpretação oficial das instituições. 

Leitura esta que é marcada por desvios de sentidos, desestabilizações, rastros, 

descentramentos, que possibilitam assumir, na experiência das traduções e leituras, 

o movimento da desconstrução. Este movimento abre os conceitos à experiência de 

significação, compreendida aqui como uma “metáfora da leitura”, na qual os 

conceitos são rasurados, sendo traçados e traçando outros sentidos, na qual o 

processo de tradução é vivenciado num vir a ser infindável (FERREIRA; OTTONI, 

2006, p. 32).  

Neste “percurso” a desconstrução do texto ocorre por meio da “inversão” e do 

“deslocamento” (DERRIDA, 1973, p. 4; Idem, 2001, p. 47-49). A “inversão” propõe 

desconstruir as posições dicotômicas do texto, ou seja, “inverter a hierarquia” 

presente nas oposições; enquanto o “deslocamento” ocorre por meio da inserção de 

“marcas [...] indecidíveis”, que evitam o equívoco de apenas “neutralizar as 

oposições binárias”, mas também o “afastamento” da inversão, a fim de deslocar as 

oposições, utilizando-as no argumento de modo a lhe dar um impacto e uma 

condição diferentes. Nesse sentido, Derrida (1999, p. 108) compreende 

desconstrução como “uma tomada de posição, no próprio trabalho, no que diz 

respeito às estruturas político-institucionais que constituem e regulam nossa prática, 

nossas competências e nossos desempenhos”.  

Essas estruturas políticas e institucionais podem assumir uma forma 

constatativa e performativa no cotidiano das organizações, não de maneira 

dicotômica, mas sob uma perspectiva de indecidibilidade, na qual a responsabilidade 

pela busca da verdade (teórica e constatativa) e pela prática (ação e performativa) 

são difíceis de delimitar, já que seu desenvolvimento é marcado por lacunas e 
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aporias. Desse modo, Derrida discute, a partir das reflexões de Kant e Austin, a 

responsabilidade constatativa das instituições como a competência científica que 

descreve a realidade na busca pela verdade. A responsabilidade performativa, por 

sua vez, configura-se como uma competência técnica e se preocupa 

concomitantemente não só com o rendimento de um sistema técnico, mas também 

com o ato de linguagem, que “produz ou transforma, por si só, em certas condições, 

a situação de que fala” (DERRIDA, 1999, p. 105). Com a prática da linguagem, 

portanto, inviabiliza-se a delimitação entre o constatativo e o performativo, 

descontroem-se as fronteiras entre o pensar e o agir, pois o pensamento age e 

repensa o performativo, na medida em que responde às interlocuções e discursos e 

abre-se ao “porvir do acontecimento, ao que vem, ao que talvez venha de uma 

margem totalmente outra”, de modo que se desloca o conceito do centro, a ilusão do 

controle que busca regular e manipular discursos, traduções, competências e 

desempenhos (DERRIDA, 1995, p. 125; Idem, 2009, p. 45). 

Assim, Derrida busca discutir as maneiras pelas quais esta concepção de 

centro foi mantida na “história do pensamento ocidental”, seja por meio de “textos 

filosóficos”, ou em “formas e instituições tais como o governo, a universidade, a 

identidade nacional, o conceito de dom ou a ideia de enlutamento” (WOLFREYS, 

2009, p. 51). Desse modo, o autor repensa estas instituições e filosofias, com o 

intuito de relê-las por meio de seus espectros, de seus traços e rastros, de seus 

lutos e alteridades, compreendidos aqui como experiências da desconstrução da 

presença, por meio de uma leitura que evidencia as ambiguidades e disseminações 

deste percurso (DERRIDA, 2013, p. 105). 

Um exemplo desta discussão é a leitura que Derrida faz em Farmácia de 

Platão, nesta análise o sentido da escrita sofre uma proliferação de traduções, a 

partir das diversas compreensões sobre sua atuação no diálogo entre o Rei e Fedro. 

O questionamento de seu sentido é realizado na interpretação que o Rei faz da 

solução apresentada por Fedro, o intuito era que a escrita beneficiasse os 

indivíduos, na medida em que registrava os pensamentos, prevenindo-os do 

esquecimento, atuando como remédio para a memória. No entanto, o Rei provoca 

Fedro rasurando a interpretação do sentido da escrita, que também atuava como 

veneno para a memória, já que o indivíduo poderia acomodar-se ao ponto de não 

desenvolver sua inteligência. Na medida em que tudo está escrito, por qual motivo 
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iria se esforçar para lembrar os seus pensamentos? Assim, a posição do Rei 

exemplifica o logocentrismo, pois desqualifica a escrita, que só tem valor com a 

presença, com o discurso desenvolvido por meio da fala, nesse sentido, a escrita 

somente representa a fala. Essa discordância de interpretações entre o Rei e Fedro 

leva a entender a escrita como pharmakon, remédio e veneno ao mesmo tempo, de 

acordo com as singularidades do acontecimento e da situação vivida no evento 

(DERRIDA, 1997).  

Jacques Derrida, portanto, não busca destruir o discurso, derrubar o centro da 

estrutura do texto, mas sim desestabilizar a base da metafísica ocidental, que se 

desenvolveu a partir de dicotomias, de pressupostos que valorizam a oposição de 

ideias (JOHNSON, 2001). Assume-se, neste percurso de deslocamento, outra 

maneira de pensar, na qual a ausência de centro, de origem possibilita compreender 

tudo como discurso, que pode ser interpretado e lido de maneira diferente 

(NASCIMENTO, 2005). Essa desestabilização dos sentidos ocorre por meio da 

identificação das metáforas interpretativas que dão base para os discursos e 

práticas do processo de centralização (JUNIOR, 2010). Questiona-se, desse modo, 

a possibilidade da tradução verdadeira, correta, e fiel ao dito “original”, o que ocorre 

é a proliferação de sentidos, manifestada não por polissemia, mas por 

disseminação, com instabilidade, descentramento e traduções (DERRIDA, 1997). 

Neste processo de ler o texto em busca de suas metáforas e contradições, 

evidenciam-se os elementos dicotômicos do texto que naturalizam a hierarquia e 

impedem as experiências de aporia, que são momentos de instabilidade nos 

discursos e práticas, na qual se vivencia a ausência de conceitos e caminhos de 

interpretação (DERRIDA, 2010).  

Pode-se compreender, assim, que os discursos empresariais, a partir desta 

perspectiva, são permeados por estruturas políticas e institucionais, que se 

desenvolvem a partir de um centro, na busca pelo controle das competências e 

práticas dos atores organizacionais. Este controle é viabilizado pela aplicação de 

técnicas gerenciais, inseridas dentro de um contexto marcado por discursos e 

metáforas que justificam a interpretação oficial e intervencionista de curto prazo em 

detrimento da reflexão teórica e profunda de longo prazo (BARBOSA, 2002). A 

análise desconstrutiva deste processo possibilita desestabilizar as estruturas e 
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discernir “no discurso” o que ainda não foi lido “na elaboração dos conceitos e 

funcionamento das instituições” (WOLFREYS, 2009, p. 59).  

Assumindo esta postura na análise, pode-se perceber que o desenvolvimento 

dos discursos sobre sustentabilidade é marcado pela ambiguidade, principalmente 

no que se refere à relação da empresa com o meio ambiente. Nesse sentido, 

observa-se que o relatório Nosso Futuro em Comum, apesar das críticas recebidas, 

possibilitou às empresas discutir qual a sua responsabilidade na promoção do DS. 

Esta abertura provocou o setor a colocar em pauta temas que não estava 

acostumado a discutir, como por exemplo, alterações climáticas, questões sobre o 

uso sustentável da água, biodiversidade, ecossistema, entre outros. Cada segmento 

empresarial buscou se posicionar diante destes temas de maneira a responder às 

exigências econômicas de curto prazo e, ao mesmo tempo, lidar com a perspectiva 

ambiental de longo prazo. Assim, estes temas, inseridos no debate empresarial, 

causaram um estranhamento, um impasse na discussão, que pode ser 

compreendido como uma aporia, um momento de ausência de caminhos de 

interpretação.  

Compreender essas aporias e ambiguidades na discussão da 

sustentabilidade empresarial é um dos propósitos desta tese, que busca estudar as 

iniciativas de DCpS, sob a perspectiva derridiana, na qual a disseminação de 

sentidos e traduções é um aspecto que precisa ser considerado no percurso. Ciente 

deste propósito, busca-se abaixo descrever as configurações textuais que serviram 

de base para a análise neste trabalho. Sabe-se que a desconstrução não é uma 

tarefa analítica delimitada e realizada com base em centramentos, assim, como 

modo de evitar o risco de limitar as interpretações e traduções, a síntese se 

apresenta como acontecimento temporário, vindo a ser rasurado posteriormente, 

nas traduções e metáforas de leitura desenvolvidas. 
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Configuração 

Textual Discussão de Derrida Como foi Desenvolvido na Tese 

Logocentrismo 

Pensamento desenvolvido com base 
em oposições, nas quais se criam 
relações hierárquicas entre termos, 
instituições e conceitos, servindo de 
referência para interpretações e 
traduções, com o intuito de controlar e 
centralizar os discursos (DERRIDA, 
1973).  

Procurou-se identificar os conceitos, 
oposições e ações de DCpS do WBCSD 
e discutir qual a relação com os 
documentos oficiais sob análise (Visão 
2050 e Ação 2020) e com as iniciativas 
de DCpS (PESE e YMT). O intuito foi 
compreender como o logocentrismo se 
dissemina nos discursos e na atuação 
dos Conselhos Empresariais. 

Estruturas 
constatativas e 
performativas, 

aporias, 
inversões e 

deslocamentos 

São pontos focais do percurso da 
desconstrução para desfazer as 
oposições de um discurso logocêntrico. 
Neste caminho, a partir de um impasse, 
de uma aporia, realiza-se a inversão da 
dicotomia que sustenta o discurso 
oficial para posteriormente deslocá-la e 
utilizá-la no argumento com uma 
condição diferente. 

Para deslocar as ambiguidades das 
iniciativas de DCpS do WBCSD, buscou-
se observar como a dicotomia entre 
competências performativas e 
constatativas se revelam e justificam o 
discurso oficial do WBCSD e de seus 
conselhos regionais. 

Différance e 
rasura 

Différance é uma palavra inventada por 
Derrida para discutir e problematizar a 
relação entre linguagem e escrita de 
modo a deslocar o logocentrismo que 
privilegia o discurso sobre a escrita. O 
pensamento da différance se revela 
nas experiências de aporia e 
significação vividas pelos agentes em 
um percurso de tradução e invenção de 
metáforas. 

Nesta tese busca-se compreender as 
experiências de différance (aporias e 
significação) vividas pelos empresários 
que participam das ações e iniciativas 
promovidas pelos Conselhos Nacionais 
e Regionais do WBCSD. Nestes eventos 
ocorre uma desestabilização de 
referências e ausência de um centro que 
estabilize o jogo, o que gera implicações 
nas oposições hierárquicas que 
sustentam os discursos e práticas dos 
Conselhos Empresariais. 

Metáfora 

Em Derrida, metáfora não pode ser 
compreendida como analogia de coisas 
distintas, mas sim como um movimento 
para compreender o discurso, meio de 
inventar palavras para deslocar 
interpretações e abrir espaço para 
outras traduções, em que analogia e a 
oposição são desviadas e se 
desfazem.  

A compreensão de invenção a partir de 
Derrida inspirou o desenvolvimento da 
metáfora Think Tanke, o propósito é 
compreender as diversas leituras que se 
fazem no processo de DCpS. Em quais 
situações abre-se oportunidade para 
outros discursos sobre sustentabilidade 
empresarial e em quais cenários busca-
se blindar e reforçar o discurso oficial do 
WBCSD? 

Tradução 

Relação que se estabelece entre as 
configurações textuais na qual não se 
consegue definir origem e término dos 
discursos, marcados pelo processo de 
double bind, de indecidibilidade e 
ambiguidades. Assim a tradução é 
outro nome para desconstrução, é a 
hospitalidade, que envolve este 
caminho, “é a abertura ao outro, na sua 
estranheza”, no seu modo singular de 
traduzir, sem condições (BERNARDO, 
2002, p. 424).  

Na presente pesquisa, essa tradução 
implica olhar os argumentos dos 
entrevistados e dos documentos de 
modo a perceber o que é, e o que não é, 
marginal na elaboração de conceitos e 
funcionamento dos conselhos. 
 

Quadro 2: Configurações Textuais. 
Fonte: Autor, a partir da discussão de Derrida. 
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Após identificar estas configurações textuais que serviram para a análise, 

reconhece-se que o pensamento da desconstrução de Derrida, aplicada ao estudo 

dos dicursos empresariais sobre DS, favorece a identificação de contradições e 

lacunas, de modo a criar alternativas de interpretação, que não reproduzem a 

simples oposição de ideias e a concepção de centro do discurso, com o intuito de 

desenvolver a leitura do texto a partir da margem, do que está à parte do 

logocentrismo. Neste jogo discursivo, surgem atores como os think tanks, que são 

compreendidos como entidades que se propõem a mediar a relação entre governos, 

empresas e sociedade, abrindo o debate de sustentabilidade empresarial à leitura de 

outros discursos, práticas e traduções. O que se busca analisar é o modo e a 

característica de atuação dessas entidades. Até que ponto se constitui em espaço 

para interpretações e desenvolvimento de caminhos para o DS? Em que medida sua 

atuação limita as traduções e discursos sobre o conceito, objetivando influenciar e 

moldar comportamentos?  
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4 AMBIENTALISMO EMPRESARIAL E O SURGIMENTO DE THINK TANKS 
COMO TRADUTORES DO DISCURSO DA SUSTENTABILIDADE 
 

O envolvimento e o modo de lidar das corporações com as questões 

ambientais modificou-se ao longo das últimas décadas. O que se caracterizava, 

sobretudo, por uma postura reativa a pressões do governo e da sociedade civil 

organizada vem assumindo agora uma dimensão estratégica no planejamento das 

organizações, conforme se verifica no quadro abaixo: 

	  
Quadro 3: Mudança do foco da sustentabilidade no meio empresarial. 
Fonte: Gonçalves Dias (2011). 

 Observa-se que ocorreu uma expansão da atuação organizacional de uma 

fase para outra, na primeira fase do ambientalismo o ator prioritário era a indústria, 

na segunda fase o governo assumiu papel fundamental, na terceira fase 

associações de indústrias e de setores da sociedade civil assumiram protagonismo 

nas ações, até que na fase do ambientalismo estratégico a governança corporativa, 

realizada a partir da conciliação dos interesses, passou a ser a principal 

característica (GONÇALVES DIAS; TEODÓSIO, 2011).  

Dentro desse jogo discursivo, de desenvolvimento de novas práticas 

socioambientais, destaca-se a responsabilidade socioambiental corporativa, que, 

além de considerar as questões econômicas na tomada de decisão do gestor, 

também respeita e incorpora as questões sociais e ambientais, assumindo a 
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governança corporativa como estratégia de ação e conciliação de interesses nesta 

fase do ambientalismo estratégico (GONÇALVES DIAS; TEODÓSIO, 2011). Melo 

Neto e Brennand (2004) discutem as dimensões da responsabilidade corporativa, 

que envolvem a ética nos negócios, bem como a responsabilidade social e 

ambiental, conforme representado no quadro: 

 
Quadro 4: Dimensões da Responsabilidade Corporativa. 
Fonte: Melo Neto e Brennand (2004). 

Para fortalecer a ética nos negócios, as empresas começaram a adotar 

“práticas de governança corporativa” com “respeito à legislação vigente e [...] 

manutenção de um ambiente de qualidade de vida no trabalho”. A prática da 

Responsabilidade Social considerada em uma perspectiva ampla, por sua vez, 

envolve ações internas quando voltadas aos funcionários e dependentes e ações 

externas quando direcionadas à comunidade. No caso da Responsabilidade 

Ambiental, observam-se ações preventivas e corretivas que buscam evitar os 

impactos ambientais oriundos das práticas empresariais (MELO NETO; 

BRENNAND, 2004).  

Abramovay (2007, p. 1) discute duas consequências desse envolvimento das 

empresas com a questão ambiental: a primeira se relaciona à forma de se 

compreender os mercados como “estruturas sociais”, permeadas por redes de 

interesses; a segunda se relaciona à forma com que as “aspirações sociais” estão 

sendo expostas, não por meio de movimentos que reúnem grande quantidade de 

pessoas, mas através de ações locais, que organizam os interesses das 

comunidades e geram demandas para os governos e para as empresas.  

No entanto, esta responsabilidade socioambiental do setor privado vem sendo 

alvo de críticas e opiniões controvérsias, principalmente no que tange aos interesses 

das organizações em realizar ações voltadas para a sustentabilidade. Milanez 
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(2007), por exemplo, questiona se o engajamento das corporações na questão 

ambiental não é apenas uma simples estratégia de marketing ambiental, de modo a 

fortalecer a imagem das organizações. Outro interesse dessas ações, segundo o 

autor, é o de demonstrar que as próprias empresas possuem condições para 

assumirem práticas de responsabilidade socioambiental, não sendo necessária a 

regulamentação nesta área. 

Abramovay (2008, p. 2) afirma que autores que realizam esta crítica 

compreendem as organizações e os interesses empresariais como algo “acima da 

vida social”, ou seja, que não sofrem nenhum impacto das pressões sociais. 

Segundo o autor, esta interpretação é equivocada, já que não são apenas as 

empresas que geram impacto ambiental por meio da prática de seus negócios, mas 

a sociedade também provoca mudanças nas práticas empresariais na medida em 

que exige um maior comprometimento com a sustentabilidade. 

Nesse contexto, as instituições da sociedade civil conhecidas como think 

tanks possuem um importante papel, já que buscam atuar na assessoria política e 

econômica de governos e empresas, com intuito de influenciar discursos e práticas. 

O conceito think tank é derivado da organização RAND Corporation, que se 

constituiu em um espaço para o pensamento estratégico dos EUA após a Segunda 

Guerra. Apesar de o conceito ter sido desenvolvido neste período, Stone (2005) 

destaca quatro fases na história do think tank.  

A primeira fase ocorreu antes da Segunda Guerra Mundial, a partir da 

atuação de institutos da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, com ênfase na 

discussão de temas relacionados à urbanização, industrialização e crescimento 

econômico. A segunda fase delimita-se ao período que ocorreu após a Segunda 

Guerra Mundial e foi marcada pelo crescimento de institutos em toda a Europa, com 

foco no debate sobre política externa e segurança. Na terceira fase, após os anos 

70, surgem grupos de reflexão sobre a instabilidade econômica e política dos países 

em desenvolvimento, o que predomina são as discussões sobre os pilares do 

consenso de Washington, tais como a privatização, a liberação financeira e 

desregulamentação. Na quarta fase, anos 90, destaca-se a característica de atuação 

do think tank, marcado por novas formas de interação, global e virtual. Diante dessa 

constatação, podem-se citar alguns exemplos de think tanks internacionais e seus 

respectivos enfoques de atuação (GROS, 2003): 
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Think Tanks Enfoques 

Cato Institute 

Dedicado aos princípios da liberdade individual, governo limitado, 
mercados livres e à paz. Seus estudiosos e analistas assumem conduta 
de investigação apartidária, independente, em uma ampla gama de 
questões políticas. 

Liberty Fund Fundação privada, educacional, criada para incentivar o estudo do ideal de 
uma sociedade de indivíduos livres e responsáveis. 

International Center for 
Economic Growth 

Trabalha para aumentar a capacidade dos institutos de pesquisa, em 
países em transição, para promoverem as políticas de economia de 
mercado. 

Center for international 
Private Enterprise 

Busca aumentar o apoio e compreensão das liberdades, direitos e 
responsabilidades essenciais para as democracias, orientadas para o 
mercado. Criando comunicação entre representantes do governo, 
empresários, meios de comunicação e público em geral. 

Tinker Foundation 

Visa promover o desenvolvimento de uma forma equitativa, sustentável e 
produtiva na América Latina. O intuito é melhorar a compreensão dos EUA 
sobre a América Latina, assim como compreender as políticas dos EUA 
que podem afetar a região. 

Reason Foundation 
Fundação de uma sociedade livre, através do desenvolvimento, aplicação 
e promoção dos princípios libertários, incluindo a liberdade individual, os 
mercados livres, e o Estado de Direito.  

Atlas Economic 
Research Foundation 

Tem como missão fortalecer o movimento pela liberdade em todo o mundo 
por meio da identificação, formação e apoio às pessoas com potencial 
para fundar e desenvolver organizações independentes e eficazes.  

Institute for Humane 
Studies 

Tem como missão apoiar a realização de uma sociedade mais livre, 
descobrindo e facilitando o desenvolvimento de estudantes talentosos, 
acadêmicos e outros intelectuais que compartilham interesses na 
promoção dos princípios e práticas de liberdade. 

Foundation for Economic 
Education 

Tem como missão inspirar, educar e conectar os futuros líderes com os 
princípios econômicos, éticos e legais de uma sociedade livre.  

Heritage Foundation 
Busca	  formular e promover políticas públicas conservadoras baseadas nos 
princípios da livre iniciativa, do governo limitado, da liberdade individual e 
dos valores tradicionais americanos.  

World Business Council 
for Sustainable 
Development 

(WBCSD) 

Tem como objetivos: 
-Ser um líder empresarial defensor do desenvolvimento sustentável; 
-Participar no desenvolvimento de políticas de modo a criar condições 
para as empresas darem uma contribuição efetiva para o progresso 
humano; 
-Desenvolver e promover a motivação comercial para o desenvolvimento 
sustentável; 
-Demonstrar a contribuição das empresas para o desenvolvimento 
sustentável e partilhar soluções práticas de vanguarda entre os membros; 
-Contribuir para um futuro sustentável e para o desenvolvimento das 
nações. 

Escuela Superior de 
Economía y 

Administración da 
Argentina 

Instituição dedicada ao ensino, pesquisa e difusão de economia, gestão, 
ciências sociais e humanas a partir de uma perspectiva interdisciplinar 
centrada nos temas da liberdade, da justiça e da criatividade pessoal. 

Instituto Libertad y 
Democracia 

Visa fornecer aos governos informações para implementar reformas 
institucionais, de negócios e de direitos de propriedade que permitam aos 
cidadãos serem incluídos na economia de mercado e, assim, saírem da 
pobreza. 

Quadro 5: Exemplos de Think Tanks. 
Fonte: Elaboração do autor, a partir de sites das Insituições 
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O que se observa no quadro 5 são a diversificação e a especialização de 

temas dos think tanks, como, por exemplo, a existência de organizações 

especialistas na assessoria de questões econômicas e ambientais (STONE, 2005). 

A partir do estudo de seus enfoques, evidencia-se a busca por interferir na pauta e 

na política das organizações públicas e empresariais.  

O WBCSD, objeto de estudo desta tese, pode ser considerado um exemplo 

de think tank, na medida em que busca organizar espaços de debate como o 

Congresso Mundial de Conservação (CMI), que visa influenciar a agenda 

internacional da biodiversidade. Outras iniciativas que corroboram essa afirmação 

são as publicações de documentos que sintetizam o pensamento do WBCSD sobre 

temas como: biodiversidade, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, 

além de cursos de desenvolvimento de competências para a sustentabilidade, como 

é o caso do Future Leaders Team (FLT). Sendo assim, no que se refere à 

sustentabilidade, Vinha (2010) destaca a atuação das instituições internacionais e 

organizações multilaterais, como a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização das Nações Unidas (ONU), 

na recomendação e cobrança para as empresas implantarem sistemas de gestão 

ambiental com o intuito de diminuir o impacto ambiental de seus negócios. Vinha 

(2010) e Almeida (2007) também citam o papel da WBCSD neste processo, ao 

apresentar o conceito de ecoeficiência, com o objetivo integrar as práticas 

empresariais, a eficiência econômica e a eficiência ecológica. 

A prática da ecoeficiência pelas empresas passou por dois períodos, a fase 

do “berço-ao-túmulo” e do “berço-ao-berço” (VINHA, 2010, p. 11). Na primeira fase o 

foco das organizações foi o aumento da produtividade, a preocupação com o meio 

ambiente neste período se concentrava na correção do impacto ambiental gerado 

pelos seus negócios, ou seja, executavam-se ações corretivas após a poluição ser 

realizada. Na segunda fase buscaram-se formas de “agregar mais valor ao meio 

ambiente ao longo do uso do produto e em seu posterior descarte” (VINHA, 2010, p. 

11).  

Almeida (2007, p. 108), entretanto, questiona a capacidade de a 

Responsabilidade Social Corporativa e da Ecoeficiência responderem à 

complexidade da questão ambiental, já que, em sua opinião, esses instrumentos, 

que servem a lógica da melhoria contínua, não são suficientes para diminuir a 
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“degradação ambiental e social” na velocidade em que se faz necessário. Para 

alcançar este objetivo o autor defende a necessidade de prática de governança 

corporativa que envolva os três setores: governos, empresas e sociedade civil.  

Por isso, Almeida (2007) apresenta uma série de códigos, padrões, princípios 

e normas que oferecem caminhos para esta governança, além de analisar os limites 

de sua aplicação, tais como o Global Compact, a OCDE, Global Reporting Initiative, 

Norma AA 1000 e os Comitês de Garantia Independentes, Norma SA 8000 da Social 

Accontability International, Norma ISO 14000, Índice Dow Jones de Sustentabilidade 

e a Lei Sarabanes-Oxley. 

O Global Compact é um grupo formado por agências da ONU, empresas e 

organizações da sociedade civil que assumem o compromisso de respeitar dez 

princípios relacionados ao “trabalho, os direitos humanos, ao meio ambiente e a 

corrupção”. Por ser de adesão voluntária, questiona-se a possibilidade de 

organizações de índole duvidosa aderirem ao grupo (ALMEIDA, 2007, p. 135). 

A OCDE desenvolveu um código de conduta composto por uma série de 

diretrizes, ao qual os governos podem aderir espontaneamente. O objetivo é facilitar 

e dar segurança para os investimentos externos dos países que fazem parte do 

acordo. Como dificuldade encontra-se a necessidade de atualização desses 

parâmetros, que muitas vezes demora devido à “lentidão nas negociações” 

(ALMEIDA, 2007, p. 137). 

Já a Global Reporting Initiative (GRI) são indicadores que buscam servir de 

referência no que tange ao desempenho econômico, ambiental e social das 

organizações. A crítica a este modelo se relaciona à ausência de conexão dos 

indicadores com os utilizados no cotidiano das empresas, o que gera dois trabalhos, 

um para alimentar os dados do GRI e outro para alimentar os dados necessários 

para a gestão empresarial (ALMEIDA, 2007, p. 138).  

Sealy et al. (2010) também questionam os modelos de gestão ambiental que 

não atendem às novas exigências das organizações empresariais globais, que 

trabalham a partir dos princípios de DS em um mundo marcado por mudanças 

constantes. Os autores propõem um modelo que combina as melhores propostas da 

literatura com novas abordagens que consideram seis aspectos: ética e governança 

para agir de acordo com os valores organizacionais; ecologia, que considera os 

riscos e impactos ambientais; perspectiva, ao valorizar a história e compromisso da 
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organização com a sustentabilidade; social, que perpassa o desenvolvimento da 

comunidade e a segurança no trabalho; qualidade, que analisa a eficiência na 

fabricação do produto e satisfação do cliente; além da economia, que busca avaliar 

os impactos do negócio na geração de valor ao acionista. 

O Índice Dow Jones de Sustentabilidade (IDJS), por sua vez, surgiu em 1999 

como uma maneira de avaliar a sustentabilidade das organizações, trata-se de um 

conjunto de indicadores que avaliam a capacidade de as empresas “criarem valor no 

longo prazo para os acionistas”. Critica-se, entretanto, a dificuldade de as empresas 

serem incluídas no Índice, e a falta de incentivo para esta inclusão. Já a Lei 

Sarabanes-Oxley foi criada em 2002 com o intuito de aumentar a confiança nas 

prestações de conta empresariais e servir de referência para a governança 

corporativa. A crítica feita à SOX se refere aos excessos de suas exigências, o que 

tem levado algumas empresas europeias a se afastarem do mercado de capitais 

americano (ALMEIDA, 2007, p. 144). 

Chirstofi, Chirstofi e Sisaye (2012) discutem a aplicação do GRI e do IDJS, o 

objetivo dos autores foi comparar os métodos de divulgação dos relatórios de 

sustentabilidade dos dois índices e verificar os avanços no uso de indicadores 

desenvolvidos com base no TBL. Os resultados demonstram que apesar do 

aumento do uso dessas ferramentas pelas empresas, faz-se necessária uma maior 

padronização na divulgação a fim de que se possibilite a comparação de 

desempenho entre as organizações, de modo a identificar as mais comprometidas 

com a gestão corporativa sistêmica, que é a aquela que considera os impactos 

sociais, ambientais e econômicos nas suas práticas de gestão. Já Herzig e 

Godemann (2010) estudam o caso das empresas alemães que utilizam a internet 

para diminuir os custos de comunicação, no entanto, há falhas neste processo, pois 

as informações expostas não são utilizadas como oportunidades de diálogo e 

aumento de credibilidade juntos às partes interessadas, resultando em lacunas na 

comunicação dos resultados ambientais, sociais e econômicos. 

Esta falha de comunicação é destacada na pesquisa de Raska e Shaw 

(2012). Os autores estudaram a resposta dos clientes americanos às iniciativas das 

organizações e observaram que os consumidores utilizam uma abordagem bastante 

cética ao analisar as iniciativas empresariais na área ambiental, sendo que as 

respostas positivas a essas ações variam de acordo com a credibilidade da marca e 
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a maneira com que a iniciativa é desenvolvida. Quanto mais valorizada a 

participação e opinião dos consumidores na iniciativa, maior a possibilidade de 

resposta positiva dos consumidores.  

Nesse sentido, a Norma AA 1000 e os Comitês de Garantia Independentes, 

são práticas defendidas pela WBCSD e outras instituições como forma de dar 

transparência e credibilidade para os relatórios de sustentabilidade. A Norma SA 

8000 da Social Accontability International, por sua vez, é um código de conduta que 

estabelece padrões de referência para boas condições no mercado de trabalho. Já a 

Norma ISO 14000 visa certificar os sistemas de gestão ambiental, implantados pelas 

empresas. Apesar de serem conhecidas pela facilidade de aplicação e pelo baixo 

custo, critica-se o fato de as normas serem desenvolvidas com base na “melhoria 

contínua em ciclos”, o que não “contribui para o processo de aprendizado e inovação 

por mudanças descontínuas” (ALMEIDA, 2007, p. 143).  

Schimidt, Nave e Guerra (2007, p. 3) estudam essa contribuição dos 

organismos não escolares da sociedade civil na discussão de DS, o propósito foi 

investigar até que ponto essas ações respondem às demandas da comunidade 

relacionadas à questão ambiental. Os autores realizaram um estudo em Portugal, no 

qual observaram a necessidade de os organismos empresariais da sociedade civil 

desenvolverem, em seus cursos de capacitação, ações práticas que resultem em 

uma aproximação da organização e da comunidade, superando a perspectiva que 

restringe a discussão da sustentabilidade aos limites das empresas.  

Já Jorgensen et al. (2010) estudaram o comportamento das empresas de 

vestuário da Dinamarca em relação às suas práticas de gestão ambiental, 

observando iniciativas no campo da produção mais limpa e implantação de sistemas 

de gestão ambiental. Nesse processo os autores discutem o papel das auditorias 

empresariais que auxiliaram na validação de fornecedores nacionais e internacionais 

que respeitam os requisitos ambientais, visando alcançar uma cadeia produtiva 

sustentável. Neste caso, as instituições empresariais da sociedade civil atuaram na 

orientação e fiscalização da gestão ambiental das empresas no que se refere à 

temática da sustentabilidade, o que colaborou para a mudança das práticas do setor 

de vestuário da Dinamarca. Bai, Sarkis e Wei (2010) também destacam a 

importância da fiscalização e auditoria para a mudança das práticas empresas. Os 

autores afirmam que a consideração de questões ambientais na gestão da cadeia de 
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suprimentos tem um impacto social significativo, na medida em que as técnicas de 

controle podem ser aplicadas nas diversas fases do processo, tais como na seleção, 

na avaliação e no desenvolvimento dos fornecedores. 

Tais mudanças na maneira de compreender e orientar a inserção das 

questões socioambientais na pauta empresarial também geraram impactos na 

atuação das empresas brasileiras. Como dito antes, destaca-se neste processo a 

atuação de think tanks, com recomendações e orientações para a ação das 

empresas e governos, o que se verificou também na realidade nacional (GROS, 

2003). Nesse sentido, Jaime (2005) procura contextualizar a responsabilidade da 

organização com as questões sociais, entre elas a questão ambiental, a partir da 

análise da “trajetória do empresariado brasileiro”.  

O autor demonstrou os discursos assumidos pelo segmento empresarial, 

desde 1930 até os dias atuais, enfatizando os valores e princípios defendidos, que 

envolvem temas diversos, iniciando com a “defesa dos princípios da economia de 

mercado e da livre-iniciativa, até a renovação da mentalidade com a disseminação 

de novos valores relacionados à democracia e à justiça social” (JAIME, 2005, p. 

959).  

A análise desse contexto possibilitou ao autor problematizar “os discursos e 

práticas” assumidos pelos novos organismos empresariais a partir dos anos 90, 

destacando-se o papel do Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE), 

da Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE) e da  Ethos nesse processo, 

ao pontuar questões relacionadas “à filantropia empresarial, ao investimento social 

empresarial, à cidadania corporativa e à responsabilidade social” (JAIME, 2005, p. 

959).  

O PNBE surgiu em 1987 como um movimento de cidadania corporativa, no 

qual a dimensão política era enfatizada em seu discurso, o que implicava a 

participação e mobilização de algumas ações e projetos. Entre eles, o Movimento 

pela Ética na Política e o Prêmio PNBE de Desenvolvimento Social. A organização 

do movimento pela ética ganhou destaque devido ao resultado, o impeachment do 

Presidente Collor, em 1992. O Prêmio PNBE buscou fortalecer a compreensão de 

que a destruição ambiental era resultado da distribuição desigual da renda do país, o 

que levou a entidade a premiar as iniciativas que priorizavam o desenvolvimento 

social de suas comunidades (JAIME, 2005). 
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No caso do GIFE, o início de sua história em 1989 ficou marcado pela 

preocupação da entidade em diferenciar conceitualmente as ações do empresariado 

vinculadas à filantropia e ao terceiro setor. O intuito era demonstrar que as 

organizações filantrópicas realizam ações de característica assistencial, enquanto as 

instituições de terceiro setor desenvolvem investimentos sociais com uso de 

ferramentas de gestão que buscam avaliar o impacto dos projetos desenvolvidos, de 

modo a mensurar os retornos financeiros e simbólicos para a empresa.  

O Instituto Ethos, por sua vez, assume a ideia de responsabilidade social 

empresarial como parte integrante do seu discurso, de modo a diferenciar-se de 

outras instituições empresariais que destacavam o investimento social, a filantropia 

social e ações sociais da empresa na sociedade. A responsabilidade social, 

portanto, vai além dessas ações e engloba todos os atores envolvidos nos negócios 

da organização que devem, de acordo com o conceito, assumir “condutas 

responsáveis”. O Ethos defende que a prática da ética empresarial é uma exigência 

da sociedade, que espera uma postura responsável da organização, “em relação ao 

meio ambiente, à utilização de mão de obra escrava ou do trabalho infantil, entre 

outras questões sociais” (JAIME, 2005, p. 968). 

Destaca-se a participação da GIFE e do Ethos na organização do programa 

Cidades Sustentáveis, lançado no período eleitoral do ano de 2012 e divulgado por 

meio do site cidadessustentaveis.org.br com o objetivo de cobrar dos prefeitos uma 

agenda de ações relacionadas ao campo de sustentabilidade. Para alcançar este 

objetivo, o programa está organizado em quatro frentes de ação: Ferramentas, 

Mobilização, Compromissos e Benefícios para as Cidades Participantes. 

No campo das Ferramentas é disponibilizada uma plataforma na qual são 

abordados 12 eixos temáticos que integram as dimensões social, ambiental, 

econômica, política e cultural. Além disso, oferece uma série de indicadores gerais 

vinculados aos eixos com o intuito de monitorar o compromisso da cidade com a 

sustentabilidade. Outra ferramenta oferecida traz exemplos de casos de cidades que 

melhoraram significativamente seus indicadores. 

No campo da Mobilização atua-se em duas frentes, a primeira busca 

convencer os candidatos a aderirem ao Programa, e a segunda trata-se de 

campanha junto aos eleitores a fim de valorizarem esses candidatos que assumem a 

causa da sustentabilidade em seus programas de governo. No campo dos 
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Compromissos se promove a assinatura de uma Carta na qual os candidatos eleitos 

se comprometem a prestar contas sobre as ações desenvolvidas por meio de 

relatórios enviados periodicamente. Por fim, no campo Benefícios para as Cidades 

Participantes, destaca-se a visibilidade e a troca de experiências dos municípios que 

aderem ao Programa. 

Como se pode observar, o papel de organismos empresariais internacionais e 

nacionais da Sociedade Civil é fundamental para a inserção da temática da 

sustentabilidade nos discursos e práticas das organizações. O surgimento de 

instituições Think Tanks é um dos sinais deste cenário, o objetivo dessas 

organizações é a realização e divulgação de estudos de modo a influenciar a 

agenda política e empresarial de diversas áreas, entre elas a discussão da 

sustentabilidade (STONE, 2005). A leitura derridiana da atuação dos think tanks, por 

sua vez, nos possibilita deslocar os seus conceitos e iniciativas, já que a 

interpretação de sua história revela um impasse sobre os interesses e o modo de 

agir dessas entidades.  

Pode-se começar esta leitura pelo modo com que o termo think tank foi 

inicialmente traduzido para países como Portugal e Brasil, estas organizações 

ficaram conhecidas como Usina de Ideias, por representarem espaços que se 

dedicavam a desenvolver e “fabricar” soluções, caracterizando-se como centros de 

referências, especialistas em um determinado tema. Além disso, o intuito desta 

associação com a indústria era obter o reconhecimento do mercado, de um espaço 

eficiente e eficaz no que se propõe a desenvolver. No entanto, ao relacionar think 

tank com o modo de funcionamento de uma fábrica, corre-se o risco de adotar uma 

abordagem que compreende a realidade a partir de uma lógica de causa e efeito, o 

que prejudica a análise de fenômenos complexos, como é o caso das discussões 

relacionadas ao DS.  

Por outro lado, o modo de agir dos think tanks pode possibilitar outras 

interpretações sobres os fenômenos complexos. Isso ocorre quando estas entidades 

realizam suas análises considerando os diversos discursos que se posicionam sobre 

o assunto em questão, neste percurso o intuito não é definir qual a posição mais 

coerente para se buscar determinado objetivo, seja de interesse de governos ou 

empresas, mas reconhecer quais são as diversas leituras e traduções de modo a 

compreender a complexidade da temática estudada. Assim os think tanks podem 
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assumir posturas diferentes em sua atuação, abrindo os seus discursos e práticas a 

interpretações diversas ou buscando um discurso definitivo, impondo seu ponto de 

vista aos outros atores sociais. Desse modo, a análise derridiana nos possibilita 

inventar termos para compreender a leitura e a tradução dos diversos temas, 

realizados por estas entidades. Pode-se, por exemplo, substituir think tank por think 

tanke desenvolvendo uma metáfora de leitura.  

Observa-se que nesta invenção busca-se deslocar a hierarquia entre a escrita 

e a linguagem. Quando se insere “e” na palavra tank, a sua escrita sofre uma 

mudança mas a pronúncia é pouco afetada, criando uma expressão que não existe 

em inglês mas que aproxima o problema de sua interpretação à língua portuguesa. 

Em inglês tank pode significar cisterna, depósito, reservatório, piscina, mas também, 

em determinadas situações, pode significar carro blindado. Ou seja, ao criar a 

palavra “tanke” e associá-la à palavra think busca-se, por meio desta rasura na 

escrita e na linguagem, problematizar qual tipo de pensamento o “think tanke” revela 

por meio de sua atuação. Um pensamento “carro blindado”, fechado a outras 

interpretações e discursos, ou um pensamento “cisterna”, vinculado à ideia de 

piscina e reservatório, aberto a outras leituras e influências do tempo, que pode, de 

acordo com as alterações climáticas do “ambiente”, ser afetado pelas diversas 

rasuras e leituras, modificando este percurso de tradução.  

Explica-se que a “cisterna” é uma tecnologia popular que se baseia nos 

princípios de sustentabilidade e é aplicada no Nordeste do Brasil por meio da 

captação de água nos períodos de chuva, a fim de que nos momentos de crise de 

abastecimento utilize-se o líquido reservado. Neste sentido, o pensamento “cisterna” 

representa a atuação do “think tanke” que se abre à diversidade de opiniões e 

leituras, com o intuito de desenvolver estratégias para agir de um modo sustentável 

nos períodos de abundância e nas situações de crise. 

Assim como o pharmakon é remédio e veneno ao mesmo tempo, a invenção 

“think tanke” é um pensamento “carro blindado” e pensamento “cisterna” que se abre 

e que se fecha a outros discursos de maneira concomitante, em um movimento de 

double bind e indecidibilidade, no qual a possibilidade e a impossibilidade da 

tradução, da discussão de DS no meio empresarial é algo que se apresenta como 

disseminação, fecundadora de invenções, de novos discursos sobre DS. Nesta 

perspectiva, “think tanke” não é uma polissemia, não é apenas uma palavra que 
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possui vários significados, mas sim um movimento de tradução, metáfora de leitura e 

de produção de sentidos, no que tange à atuação e promoção da sustentabilidade 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

	   

 

                                                            

 

 

                    

 

 

                                                  

 

 

Quadro 6: Metáfora Think Tanke. 
Fonte: Autor a partir da discussão teórica, desenho inspirado na figura “tanque pensante” de Jason 
Freeny.1 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1  Jason Freeny é um artista americano especializado em escultura. 
   Fonte: http://rockntech.com.br/think-tank-o-tanque-de-guerra-pensante 
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-‐ 	  
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O WBCSD, objeto de estudo desta tese, faz parte deste movimento Think 

Tank, na medida em que apresenta modelos de discursos e práticas de DS com o 

intuito de influenciar a agenda política e empresarial sobre sustentabilidade. Essas 

iniciativas buscam incentivar as empresas a desenvolver e adequar competências 

não só dos processos empresariais, mas dos sujeitos da organização a modelos 

considerados ideais, de modo a “enquadrá-los” nos requisitos de um “sujeito 

ecológico” (CARVALHO, 2005, p. 5). No entanto, na análise de suas iniciativas de 

DCpS, ocorrem aporias, indecidibilidades, eventos de disseminação inventiva nos 

quais se desloca essa ilusão de controle, possibilitando o desenvolvimento de outros 

argumentos sobre a DS. Conforme já dito, Lima (2003) compreende este processo a 

partir de duas matrizes de análise, o discurso oficial e o discurso não oficial.  

O discurso oficial é “politicamente pragmático”, na medida em que enfatiza as 

dimensões econômica e tecnológica da sustentabilidade. Nesse sentido, defende-se 

a capacidade de a economia de mercado liderar o processo de DS, com a adoção 

de “tecnologias limpas” que possibilitam “diminuir o consumo de recursos naturais e 

a quantidade de resíduos gerados no processo industrial”. O discurso não oficial, por 

sua vez, é compreendido a partir da “concepção complexa e multidimensional da 

sustentabilidade”, na qual se assume a democracia participativa e o envolvimento da 

sociedade civil como aspectos importantes no processo de transição para a 

Sociedade Sustentável (LIMA, 2003, p. 107-108). Tal compreensão rasura e 

dissemina o discurso de DS, na medida em que a análise/tradução/desleitura 

derridiana possibilita realizar um traço/invenção criando o termo Des-envolvimento 

Sustentável. Nesse sentido, a participação do outro sob a ótica da matriz não oficial 

desloca-se, ocorre sem condições, sem finalidades, por meio da hospitalidade 

incondicional. O envolvimento no caminho, portanto, abre-se ao porvir do outro, à 

estranheza e à différance dessa relação. 

Assim, ao analisar os discursos dos Think Tanks a partir dessas matrizes 

apresentadas por Lima e deslocadas por meio da desconstrução, observa-se que 

muitas delas reproduzem o Discurso Oficial da Sustentabilidade, principalmente 

quando apresentam modelos e indicadores que as organizações devem seguir para 

serem reconhecidas como Empresas Sustentáveis. No entanto, quando incluem em 

seus discursos aspectos como participação política (PNBE) e envolvimento da 

Sociedade Civil como caminho para construir Cidades Sustentáveis (Ethos e GIFE) 
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essas instituições se aproximam do Discurso Não Oficial do Des-envolvimento 

Sustentável. Observa-se, portanto, que as Matrizes de Análise apresentados por 

Lima (2003) não devem ser compreendidas como dicotomias, mas sim como 

referências de um eixo no qual os diversos discursos transitam. Desta feita, torna-se 

importante observar a força que estes discursos, oficiais e não oficiais, assumem 

nesses organismos e até que ponto se revertem em competências para responder 

aos problemas socioambientais. No próximo item discutem-se as diferentes 

abordagens de DCpS que são apresentados por autores pesquisadores no campo, a 

fim de discorrer como a literatura vem tramitando pelos elementos do discurso oficial 

e não oficial da sustentabilidade. 
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5 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PARA A SUSTENTABILIDADE  
 

Ao considerar o debate sobre a necessidade de desenvolver competências 

nos profissionais para lidar com a questão da sustentabilidade, podem-se identificar 

diferentes abordagens, de acordo com a maneira como cada autor incorpora a 

discussão. De um lado, há pesquisadores nacionais e internacionais, que vão tratar 

dessas competências numa perspectiva mais funcional e pragmática, associando-a, 

sobretudo, à ferramentas de gestão. Por outro lado, há autores que vão tratar do 

tema numa lógica mais ancorada à perspectiva crítica dos estudos na área, que 

envolve, inclusive, questões de natureza ideológica e de poder.  

Ambos os olhares dão contribuições importantes para a compreensão do 

tema, mas têm alcances diferenciados que precisam ser pontuados. Na lógica mais 

gerencial, a preocupação se concentra em pensar os elementos-chave que 

impulsionam a competência e o seu ferramental (a definição da estratégia, os 

treinamentos, a criação do modelo de gestão de competência, a definição de uma 

lista de competências que devem ser apropriadas pelo sujeito ecológico), já na 

lógica mais crítica, a preocupação repousa sobre o conteúdo desta competência e 

seu impacto na forma como os negócios são conduzidos (a que modelo de 

organização e de sociedade essas competências estão a serviço). Nos próximos 

parágrafos se discutem esses olhares, consideram-se as pesquisas de DCpS 

focadas no ambiente empresarial, mas também estudos realizados no ambiente de 

educação superior, que de certa forma se preocupam em pensar que competências 

seriam estas e como desenvolvê-las, o que pode contribuir para a compreensão da 

complexidade da temática.  

No que se refere à lógica mais gerencial, pode-se citar o estudo de Munch e 

Souza (2009, p. 256), que propõem um quadro de análise que discute a relação 

entre gestão por competência e sustentabilidade empresarial. Os autores defendem 

que um dos desafios das organizações é o desenvolvimento de modelos que 

realizem um alinhamento entre “rotinas, objetivos e missões organizacionais, às 

responsabilidades de cada stakeholder e o querer comum de preservar o ambiente” 

conforme exposto no quadro a seguir: 
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Contexto	  Geral	  da	  Discussão	  
Nível	  de	  Competência	  5	   Desenvolvimento	  Sustentável	  
Nível	  de	  Competência	  4	   Dimensão	  Econômica,	  Dimensão	  Ecológica	  e	  Dimensão	  Social	  

Passando	  para	  os	  Contextos	  Organizacionais	  
Nível	  de	  Competência	  3	   Sustentabilidade	  Organizacional	  

Nível	  de	  Competência	  2	   Sustentabilidade	  Econômica,	  Sustentabilidade	  Ecológica	  e	  
Sustentabilidade	  Social	  

Nível	  de	  Competência	  1	   Ecoeficiência,	  Justiça	  Ambiental	  e	  Práticas	  Comerciais	  Justas	  e	  de	  
Inserção	  Social.	  

Quadro 7: Níveis de competências. 
Fonte: Adaptado de Munch e Souza (2009, p. 281). 

 

Como observado, o quadro de análise proposto pelos autores é organizado 

em cinco níveis de competências. A sustentabilidade se manifestaria de forma 

simultânea entre os níveis de competência 1, 2, 3, 4 e 5. Desse modo a organização 

que quer alcançar o nível de competência 2 necessita ser competente nos requisitos 

prescritos pelo nível 1, relacionados à ecoeficiência, justiça ambiental e práticas 

comerciais justas e de inserção social. 

A partir do momento em que a organização se torna competente em todos os 

critérios descritos no nível 2, ela pode ser considerada sustentável e já classificada 

no nível 3 do quadro de análise. Para que a instituição chegue ao nível 4 necessita 

demonstrar capacidade de responder adequadamente a situações ligadas direta e 

indiretamente ao negócio da empresa, mesmo que estejam fora de suas 

“responsabilidades efetivas”. Para alcançar o nível 5 a organização precisa ter 

desenvolvido a competência organizacional de desenvolvimento sustentável, 

descrito nos critérios dos níveis 1, 2, 3 e 4. 

Para que estes níveis sejam desenvolvidos em todo o seu potencial, é preciso 

que as competências individuais estejam atreladas às organizacionais, nesse 

sentido, Munch, Souza e Zagui (2012) afirmam que a gestão de competências 

possibilita ao sujeito refletir sobre as demandas da organização, relacionadas a 

questões econômicas e socioambientais, e apresentam um modelo no qual explicam 

a relação entre competências e os objetivos estratégicos da instituição: 
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Quadro 8: Relação entre competências e objetivos estratégicos. 
Fonte: Munch, Souza e Zagui (2012, p. 380). 

 

Como exposto no quadro e defendido por Munch, Souza e Zagui (2012, p. 

380), a gestão de competências assume o papel de relacionar as metas individuais e 

as metas organizacionais. A partir do momento quando a instituição define como 

objetivo estratégico a sustentabilidade, faz-se necessário desenvolver nos indivíduos 

a capacidade de responder às necessidades econômicas, sociais e ambientais 

levando-se em consideração os impactos de suas ações no meio ambiente. 

Heugens (2006) defende o DCpS como caminho para a empresa realizar esse 

objetivo, um dos desafios nesse processo é a tradução da conhecimento individual 

em capacidade de resposta da organização às demandas relacionadas à questão 

ambiental, que ocorre por meio das competências organizacionais integrativas, que 

relacionam a competência individual e a competência institucional. 

O desenvolvimento dessa capacidade de resposta, segundo Jamali (2006, p. 

819), passa pelo processo contínuo de aprendizagem organizacional focada na 

sustentabilidade. Como caminho para alcançar este objetivo, o autor propõe que a 

instituição deve integrar a concepção Triple Botton Line (TBL) às suas práticas de 

negócios, a fim de que o compromisso sustentável não se torne somente retórica.  

Desse modo, a aprendizagem da sustentabilidade pelos profissionais é 

desenvolvida pelo “treinamento eficaz”, pela gestão de recursos humanos alinhada 

às diretrizes de sustentabilidade organizacionais e pelos processos informais 

participativos, que envolvem o funcionário na busca pela sustentabilidade (JAMALI, 

2006, p. 819). Siebenhuner e Arnold (2007) concordam que é necessário investir em 
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aprendizagem organizacional como meio para implantar o DS nos processos de 

negócios e acrescentam que os perfis de liderança, as redes internas e a atuação de 

agentes de mudanças são fatores que promovem a aprendizagem de práticas 

sustentáveis nas médias e pequenas empresas. Nessa perspectiva a liderança deve 

incentivar a equipe a aprender e desenvolver ações sustentáveis. A formação de 

redes de sustentabilidade dentro da organização favorece este processo, o que 

pressupõe que todo funcionário seja compreendido como um agente de mudanças, 

que procura identificar as oportunidades de promoção de práticas sustentáveis, 

resultado da interação com os outros colaboradores para buscar soluções 

(SIEBENHUNER; ARNOLD, 2007).  

Halme (2001), por exemplo, estuda o caso de seis redes de turismo na 

Europa e destaca que a estratégia de cooperação e ações práticas conjuntas entre 

os atores da rede são fatores que colaboram para a aprendizagem e prática no 

processo de DS. O estudo mostra que mais importante que a criação da estrutura de 

redes é a capacidade de os atores compartilharem conhecimento sobre 

sustentabilidade e desenvolverem, a partir da troca de experiências, ações conjuntas 

que geram resultados sustentáveis para toda a rede (HALME, 2001). 

Outro resultado de pesquisa relevante é o de Bevis (2011), que desenvolveu 

um modelo com critérios que possibilitam avaliar quais são as ações mais eficazes 

no processo de aprendizagem para o DS no setor de autopeças. Como critérios do 

modelo de Bevis, podem-se citar: seleção adequada de participantes, conteúdo 

relacionado ao cotidiano do trabalhador e capacidade de a empresa perceber 

mudanças nas práticas dos funcionários. A autora afirma que os resultados são mais 

eficazes quando o treinamento é oferecido para pessoas selecionadas, com 

formação adequada para compreender o conteúdo trabalhado e colocar em prática 

ações que se relacionam com a política de sustentabilidade das empresas. Para que 

o DCpS ocorra neste trajeto é necessário que a formação oferecida seja relevante 

para o cotidiano do trabalho dos atores envolvidos no treinamento. Outro fator que 

deve ser considerado é a capacidade de a empresa acompanhar a mudança de 

práticas dos funcionários e identificar a sua relação com os objetivos da empresa, 

dando feedback em cada etapa do processo. 

Assim, as ações de desenvolvimento de pessoas dentro das organizações 

precisam ser realizadas de modo a alinharem as ações individuais às políticas de 
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sustentabilidade. Arruda e Quelhas (2011) analisam três empresas com o intuito de 

discutirem os avanços e limites dessas ações. São identificados programas de 

educação corporativa com foco no DCpS, conforme exposto no quadro abaixo: 

 

Empresa A  Realiza o Programa de Desenvolvimento de Liderança, que aborda temas 
relacionados aos direitos humanos, ao meio ambiente e à responsabilidade social. 

Empresa B Desenvolve programas com foco em educação para cidadania, o intuito é desenvolver 
competências para além da dimensão técnica. 

Empresa C 
Desenvolve programas corporativos de gestão de conhecimento que abrangem os 
temas estratégia do conhecimento, redes e comunidades e aprendizagem 
organizacional. 

Quadro 9: Programas de Educação Corporativa. 
Fonte: Arruda e Quelhas (2011). 

 

Analisando os resultados, os autores verificam avanços das empresas no 

campo da sustentabilidade. Isso se revela na realização de programas de educação 

corporativa associados a programas de remuneração variáveis, como forma de 

incentivar os profissionais a adotarem práticas sustentáveis em seu cotidiano. No 

entanto, a realização destes programas, que estimulam os sujeitos a realizarem o 

“diálogo social” com as comunidades locais, nem sempre está relacionada com a 

política de sustentabilidade das empresas (ARRUDA; QUELHAS, 2011).  

Schaltegger e Wagner (2011) propõem um modelo para os gestores 

relacionarem as ações de empreendedorismo sustentável de seus funcionários com 

as políticas organizacionais de inovação na área de sustentabilidade. Na lógica do 

empreendedorismo compreende-se a sustentabilidade como oportunidade de 

negócio, considerando os impactos dessas práticas juntos aos stakeholders, 

enquanto a inovação constitui-se na maneira de modificar as práticas institucionais 

de modo a responder às exigências da gestão para a sustentabilidade 

(SCHALTEGGER; WAGNER, 2011). Os autores buscam avaliar o grau de 

responsabilidade ambiental e social das organizações ao oferecerem uma 

abordagem que classifica a capacidade de a empresa relacionar o 

empreendedorismo sustentável dos empregados com os objetivos institucionais, de 

modo a avaliar qual o impacto dessas práticas na mudança dos contextos que 

ocorrem os negócios.  

O desenvolvimento desta capacidade relacional, entre os objetivos individuais 

e as metas organizacionais, segundo Kleef e Roome (2007), pressupõe o 
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envolvimento de todos os atores no processo, acompanhado pela mudança do foco 

dos negócios de uma perspectiva de competitividade econômica para uma gestão 

empresarial sustentável que considera a inovação para o DS como meio de refletir e 

modificar os impactos das ações da instituição no meio ambiente.  

Assim, para responder às exigências da gestão para a sustentabilidade, há 

organizações que adotam programas de desenvolvimento de competências para a 

sustentabilidade que trabalham a partir das diretrizes de associações como o 

WBSCD. Essa entidade, objeto de estudo desta tese, define diretrizes que devem 

ser aplicadas pelas organizações que buscam ser sustentáveis e ecoeficientes, 

conforme os elementos listados abaixo (WBSCD, 2000). 
1. Redução da intensidade material; 
2. Redução da intensidade energética; 
3. Redução da dispersão de substâncias tóxicas; 
4. Aumento da reciclagem; 
5. Otimização do uso de materiais renováveis; 
6. Prolongamento do ciclo de vida do produto; 
7. Aumento da intensidade do serviço. 

Munck, Dias e Souza (2011, p. 9) compreendem essas diretrizes da WBCSD 

como competências de apoio “a serem desenvolvidas necessariamente pela 

organização, a fim de que seja alcançada a ecoeficiência”. Segundo eles, a 

ecoeficiência deve ser a competência foco da organização, de modo a atender a 

demanda de consumo da população e de maneira concomitante sustentar a 

qualidade ecológica. Sua aplicação efetiva pressupõe mudanças na gestão dos 

recursos e na condução dos negócios, ao considerar elementos como “durabilidade 

de produtos ou intensidade de serviços” (MUNCK, DIAS e SOUZA, 2011, p. 9). 

Munck, Dias e Souza (2011, p. 9) afirmam que a diretriz da WBCSD que 

discute a redução na intensidade de consumo de materiais na atividade produtiva 

requer inovação nos processos de trabalho, exigindo novos conhecimentos dos 

funcionários para lidar com essas mudanças. A redução na intensidade do uso da 

água e da energia nos produtos e serviços possibilita a redução de impactos 

ambientais e o aumento do ganho produtivo, o que justifica a compreensão dessas 

diretrizes como competências de apoio. 

As competências de redução de dispersão de substâncias tóxicas e 

otimização no uso dos recursos renováveis, por sua vez, são consideradas de apoio, 

pois exigem conhecimentos e ações específicas para realizá-las, com o intuito de 

alcançar o desperdício zero.  
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No que se refere à reciclagem, compreende-se ser necessário o 

desenvolvimento de competências que aperfeiçoem a gestão ou o uso de recursos 

na fabricação de bens ou na oferta de serviços. Nessa linha de pensamento, o 

prolongamento do ciclo de vida do produto e o aumento da intensidade dos serviços 

servem como competências de apoio para a mudança da percepção e do 

comportamento do consumidor (MUNCK, DIAS e SOUZA, 2011, p. 9).  

Além destes autores que discutem competências em uma lógica mais 

gerencial, na busca por modelos que sirvam de referência para as empresas, 

percebe-se também autores que discutem DCpS em uma perpectiva mais crítica. O 

intuito da pesquisa nesta lógica é o conteúdo e o significado da competência, e 

como esta compreensão afeta a dinâmica dos negócios, busca-se problematizar 

sobre as estruturas políticas e econômicas que perpassam esta discussão dentro e 

fora das empresas, questionando quais interesses as ferramentas de gestão de 

competências servem.  

Tilbury e Wortman (2004) representam esta lógica mais crítica quando 

discutem as cinco competências a serem desenvolvidas por sujeitos, grupos e 

organizações com intuito de alcançar um “mundo sustentável”, tais como: visão de 

futuro, desenvolvimento de pensamento crítico e reflexivo, pensamento sistêmico, 

construção de parcerias e participação na tomada de decisões. Os autores discutem 

que a visão de futuro consiste em um processo de idealização sobre o significado da 

sustentabilidade para os indivíduos no contexto que estão inseridos. A proposta é 

que os sujeitos reflitam sobre as relações entre o futuro desejado e os seus valores, 

de modo a identificar as competências que o grupo deve desenvolver para alcançar 

a visão compartilhada. 

Para os autores, o desenvolvimento de pensamento crítico e reflexivo 

favorece a superação de barreiras para a prática da sustentabilidade, ao refletir 

sobre as relações de poder presentes na comunidade, bairro ou instituições, que 

restringem o acesso de direitos apenas ao seu grupo de interesses. A compreensão 

e o reconhecimento dessas ideologias possibilitam um pensar e agir mais crítico e 

autônomo, abrindo oportunidades para a construção de novas parcerias para a 

sustentabilidade (TILBURY; WORTMAN, 2004). 

A efetivação das parcerias pressupõe participação na tomada de decisões, o 

que pode tornar o processo demorado, visto que se exigem dos participantes 
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habilidades para conviver com as diferenças culturais e gerir os conflitos. Um 

caminho para facilitar esse processo é a adoção do pensamento sistêmico, cujo foco 

é a discussão de propostas e soluções de longo prazo. Assim, assume-se a visão 

holística como meio para responder às questões relacionadas à sustentabilidade, 

evitando um olhar simplista e mecanicista que não compreende as relações entre 

nossas ações e a visão de futuro almejada (TILBURY; WORTMAN, 2004).  

 Na opinião de Jacobi, Raufflet e Arruda (2011) essas competências 

apresentadas por Tilbury e Wortman (2004) servem como referência para superar a 

visão restrita sobre sustentabilidade, que forma especialistas no tema, mas não 

praticantes competentes e ativos no processo de desenvolvimento sustentável. 

Nesse sentido, Holton, Glass e Price (2010) discutem que a gestão para a 

sustentabilidade não deve se restringir à melhoria do desempenho ambiental das 

empresas com a adoção de Sistemas de Gestão Ambiental, mas também ampliar as 

suas ações considerando aspectos como a “formação e o desenvolvimento da 

comunidade local”. Os autores defendem que a empresa precisa desenvolver a 

capacidade de seus colaboradores se relacionarem com a comunidade, de modo a 

“desenvolver uma abordagem geral da eficiência para a sustentabilidade” que 

supere os limites da empresa e valorize a participação dos colaboradores neste 

processo. 

Hind, Wilson e Lenssen (2009) também refletem sobre as ações que as 

organizações devem realizar de modo a desenvolver competências nos líderes 

empresariais para lidar com a sustentabilidade. Os autores defendem a necessidade 

da definição de competências que integrem questões sociais e ambientais aos 

processos de decisão dos negócios. Para isso, propõem que os programas de 

formação gerenciais devem incorporar metodologias que valorizem a aprendizagem 

voltada para a ação e a resolução de questões reais. Nesse sentido sugere-se a 

formação de grupos de aprendizagem que se dediquem a refletir sobre os 

problemas de maneira mais longitudinal, sem a pressão por respostas imediatas a 

questões complexas relacionadas ao DS. Assim, após pesquisa empírica que 

combinou questionário fechado e entrevistas semiestruturadas, identificaram-se as 

“habilidade reflexivas” que as empresas devem desenvolver em seus gerentes para 

responder às demandas por uma gestão para a sustentabilidade, são elas: 

1) pensamento sistêmico; 2) abraçar a diversidade e gestão de risco; 3) equilibrar as 
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perspectivas globais e locais; 4) diálogo significativo e desenvolvimento de uma 

nova linguagem; e 5) consciência emocional. 

 Nota-se que essas habilidades são resultados da combinação de 

capacidades emocionais e intelectuais que buscam preparar o gestor para 

compreender as interações complexas entre a empresa e a comunidade diante das 

perspectivas globais e locais. Desse modo, reconhece-se a diversidade de 

interesses envolvidas neste processo e a necessidade de se estabelecer um diálogo 

significativo com todos os stakeholders, buscando compreender as implicações de 

suas decisões no cotidiano das pessoas, por meio da consciência emocional (HIND; 

WILSON; LENSSEN, 2009, p. 17). 

 Parker (2010) é convergente com Hind, Wilson e Lenssen (2009) no que se 

refere à necessidade de realizar um processo de capacitação para o 

desenvolvimento sustentável que considere as experiências informais como uma de 

suas principais estratégias. Assim, os autores defendem o desenvolvimento de 

projetos que proporcionem oportunidade de identificação de problemas e busca de 

soluções práticas. Dessa maneira reconhece-se que as questões complexas 

relacionadas à temática do DS só conseguem ser respondidas por sujeitos que 

desenvolvem competências voltadas para ação, na qual a experiência do uso de 

conhecimentos, de maneira integrada e holística, colabora para superar a 

perspectiva restrita da sustentabilidade. 

Gitsham (2012) também enfatiza a necessidade de envolver os gestores em 

projetos que resultam em transformações reais na vida das pessoas como uma 

maneira de DCpS. Seu estudo analisa os programas de formação gerencial do 

HSBC e do IBM, no qual os sujeitos são envolvidos em aprendizagens experienciais, 

que consiste em ações sociais beneficentes. Na opinião de Gitsham (2012), 

mobilizar os empresários em ações que beneficiam a comunidade, ainda que de 

modo filantrópico, representa um determinado avanço nas iniciativas de 

sustentabilidade. Isso porque minimiza-se o caráter retórico do discurso e 

sustentabilidade em favor da ideia de que os gestores assumam compromissos com 

ações efetivas, naquilo a que outros autores designam como ‘responsabilidade 

social territorial e localismo ético (FERRÃO, 2012).  

O que isso mostra é que, mesmo o trabalho mais ancorado numa lógica mais 

funcional, de alinhamento aos modelos de gestão de empresas, ainda assim acena-
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se com a necessidade de se criarem competências que atendam às pautas dos 

grupos de interesse e que resultem em transformação da vida das pessoas no 

entorno das organizações. São dois pontos de atenção que deveriam, segundo essa 

literatura, ser considerados.  

A partir de um levantamento na literatura, Dentoni et al. (2012) apresentam 

uma framework teórica formada por um conjunto competências necessárias para 

avançar em direção à sustentabilidade empresarial: Competência do Pensamento 

Sistêmico; Competência Normativa; Competência para a Ação; Competência 

Interpessoal; Competência Estratégica. Estas competências envolvem o 

desenvolvimento da capacidade de colaboração entre diferentes atores sociais; a 

habilidade de refletir sobre interdependências entre os sistemas sociais, econômicos 

e ambientais; a capacidade de avaliar impactos socioambientais na tomada de 

decisão; a habilidade dos gestores em considerar valores e princípios e traçar metas 

não sobre o que o mundo é, mas o que ele deve ser; a responsabilização por 

melhorias contínuas e pelo desenvolvimento de metas de sustentabilidade para além 

dos aspectos legais exigidos e do uso de tecnologias somente; a habilidade de 

comunicar, engajar, colaborar, negociar e motivar os outros em atividades práticas e 

em pesquisa e, finalmente, de desenhar projetos coletivos, programas de 

intervenção e estratégias para o desenvolvimento de práticas sustentáveis.  

Choi e Gray (2012), assim como Dentoni et al. (2012), estudam as 

competências dos sujeitos que buscam valorizar em suas decisões de negócios, as 

dimensões sociais, econômicas e ambientais. A diferença é que Choi e Gray (2012) 

pesquisaram 21 casos de sucessos de empreendedores que encontraram métodos 

inovadores para lidar com a sustentabilidade. O foco do estudo foram os processos 

de decisão dos empreendedores nos diversos estágios de desenvolvimento de seu 

negócio, de modo a compreender as estratégias adotadas e as relações que 

estabeleceram para alcançar as suas metas e objetivos. Como conclusão, observou-

se que os sujeitos possuem como comportamento comum o distanciamento das 

práticas ortodoxas de administração. Os empreendedores realizam estratégias de 

marketing e recursos humanos singulares que respondem às demandas locais e 

permitem a realização de negócios eficientes e sustentáveis. 
Almeida (2007, p. 237) defende que a empresa deve preparar os 

colaboradores para lidar com as questões complexas relacionadas à temática da 
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sustentabilidade. Em sua opinião, todos os setores devem ser envolvidos neste 

processo a fim de planejar e compartilhar a estratégia de sustentabilidade, definida 

pela instituição. Conforme detalha o autor, a política de desenvolvimento sustentável 

deve envolver todas as partes interessadas no negócio da empresa com o intuito de 

“identificar e responder as tendências sociais” para, desse modo, influenciar a 

agenda pública. 

Outra perspectiva para compreender competência para a sustentabilidade é a 

discussão que fazem Brunstein, Scartezini e Rodrigues (2012, p. 586) sobre 

competência societal, entendida como “a capacidade de lidar com os impactos social 

e ambiental da gestão das organizações - considerando múltiplos grupos de 

interesses envolvidos - e de estabelecer um diálogo entre empresas e sociedade, 

visando a uma nova ordem mundial”. O desenvolvimento de tal competência implica 

formar profissionais capazes de responder a uma agenda política (de poder) e 

societal (de interesse coletivo), o que amplia a visão meramente normativa e 

econômica da competência.  

Como caminho para alcançar este objetivo propõe-se que as empresas 

realizem programas que superem o discurso e as práticas hegemônicas de 

educação gerencial corporativa, as quais restringem as competências para 

sustentabilidade como conteúdos meramente técnicos de treinamentos, isolados de 

uma perspectiva que compreende a ação dos gerentes para além dos limites das 

empresas (BRUNSTEIN; SCARTEZINI; RODRIGUES, 2012, p. 585).  

A competência societal, neste sentido, se materializa quando o gestor além de 

ser competente no discurso sobre sustentabilidade, consegue adotar práticas 

sustentáveis no cotidiano de seu trabalho, conciliando diferentes grupos de interesse 

e observando impactos sociais e ambientais de suas ações. Brunstein, Scartezini e 

Rodrigues (2012, p. 586) analisam uma série de estudos, entre eles o documento da 

WBCSD, intitulado Driving success: human resources and sustainable development, 

no qual apresenta-se um modelo com competências que os sujeitos devem 

desenvolver para inserir a sustentabilidade no contexto da organizações. Neste 

processo o que favorece o desenvolvimento de competências é o “conhecimento 

que se produz no processo de interação e experimentação contínua, o que inclui 

aspirações de diferentes grupos de interesse na tentativa de promover o equilíbrio e 

o reconhecimento de direitos”.  
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Já Kearins e Springett (2003) defendem o desenvolvimento de competências 

críticas para educar gestores comprometidos com as práticas de um 

desenvolvimento sustentável considerado forte, em que se reconhece a finitude dos 

recursos naturais e a necessidade de garantir a conservação do meio ambiente. 

Busca-se, com base na teoria crítica, o desenvolvimento de três tipos de 

competências: a competência da reflexividade, a competência da crítica e a 

competência da ação social e da participação. 

A reflexividade se relaciona à capacidade de o profissional refletir sobre a sua 

participação na construção da realidade, sua interferência na tomada de decisões, 

assim como a sua capacidade de responder aos problemas que surgem a partir da 

complexa interdependência entre as questões individuais, sociais, políticas e 

econômicas. O foco da análise não se restringe ao papel micro da organização no 

processo de desenvolvimento sustentável, mas às implicações dos valores da 

sociedade nas decisões do gestor.  

A competência da crítica se refere à capacidade de o gestor questionar as 

relações de poder colocadas nos contextos culturais, pelas quais a organização se 

encontra permeada, reconhecendo a ideologia que influencia essas relações. 

Podem-se citar como exemplos a análise dos interesses na construção do discurso 

de sustentabilidade das empresas e o uso do tema como forma de legitimar a 

instituição junto as suas partes interessadas.  

Por fim a competência da ação social e da participação se revela na 

capacidade de realizar ações sustentáveis que colaboram para o processo de 

emancipação global com foco na mudança radical das estruturas. Para alcançar este 

objetivo, faz-se necessária a construção de novos contratos sociais entre as partes 

interessadas no negócio, com o intuito de explorar as formas mais fortes de 

sustentabilidade (KEARINS; SPRINGETT, 2003).  

As mudanças no pensar e no agir do sujeito ocorrem a partir da identificação 

das contradições e lacunas do discurso de sustentabilidade da organização. O 

gestor, portanto, não é compreendido somente como funcionário de uma instituição, 

mas é reconhecido como um agente de mudança do contexto que se encontra 

inserido (KEARINS; SPRINGETT, 2003).  

Kearins e Springett (2003) defendem o desenvolvimento de competências 

críticas como um caminho para a emancipação dos sujeitos..As autoras entendem 
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que a teoria crítica está comprometida com o potencial emancipatório da gestão e 

das organizações, na medida em que oferece um conjunto crítico de habilidades 

para a identificação de contradições no discurso organizacional e a superação dos 

dilemas da gestão tradicional, focada na busca do controle e da eficiência.  

Nesse sentido, o potencial emancipatório do conceito de DS está relacionado 

à sua capacidade de oferecer uma condição social para o indivíduo alcançar 

concretamente a igualdade e a liberdade (SPRINGETT, 2003, p. 7). Essa 

compreensão de emancipação insere-se na discussão de Melo (2011), o autor avalia 

que diante da mudança na configuração do trabalho, é preciso discutir e reconhecer 

os diversos sentidos da emancipação de modo a superar o paradigma produtivista. 

Em sua opinião, o alcance da emancipação do indivíduo não perpassa apenas a 

dimensão do trabalho, mas deve ser reconhecido como possibilidade de exercer 

livremente a participação democrática, considerando todas as dimensões da vida do 

sujeito, a partir da crença na sua capacidade de tomar decisões e se organizar.  

A tentativa de pensar nos processos de aprendizagem e desenvolvimento de 

competências para sustentabilidade também é objeto de pesquisa de pesquisadores 

que estudam a educação superior, com o propósito de refletir sobre a forma de 

preparar os alunos para responder às demandas da sociedade por uma prática de 

gestão para sustentabilidade. Barth et al. (2007) discutem as condições em que o 

desenvolvimento de competências para o DS pode ocorrer e mostram que as 

combinações de contextos formais e informais de aprendizagem favorecem o 

surgimento de uma nova cultura nos sujeitos na qual se valorizam as relações entre 

as disciplinas, compreendendo o processo de maneira holística. Os autores 

concluem que corresponsabilidade no processo de aprendizagem favorece o DCpS, 

para isso a educação não deve se restringir ao processo de aquisição de 

conhecimento. O sujeito, neste percurso, deve receber incentivos para participar e 

agir sobre a realidade complexa das organizações, questionando-se sobre 

alternativas de ações para promover um futuro sustentável, nas empresas e na 

sociedade como um todo.  

Já Lans, Blok e Wesselink (2013) refletem sobre a necessidade de integrar a 

perspectiva do empreendedorismo com o DS, nesse sentido o sujeito deve 

desenvolver a competência de reconhecer a sustentabilidade como oportunidade de 

integrar objetivos sociais, ecológicos e econômicos. Os autores conduzem uma 
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pesquisa com 8 professores e 211 alunos, na qual se busca a opinião deles sobre 

empreendedorismo sustentável. Como conclusão deste processo, observa-se que 

os docentes e discentes entendem o empreendedorismo como um caminho para 

gerar vantagem competitiva para as empresas por meio da compreensão da 

sustentabilidade como oportunidade de negócio, o que contribui para a geração de 

produtos, métodos de produção e processos de negociação sustentáveis.  

Lambrechts et al. (2013), por sua vez, pesquisam como ocorre a inserção da 

temática da sustentabilidade nos cursos de administração na Bélgica, os autores 

concluem que as competências para o DS relacionados à orientação para o futuro, 

ao compromisso pessoal e à ação sustentável são praticamente ausentes nos 

programas. A orientação para o futuro consiste na capacidade de o sujeito perceber 

a relação de suas ações no presente com os impactos sociais e ambientais no 

futuro, o compromisso pessoal envolve a necessidade de mudança individual para 

alcançar resultados institucionais, enquanto o compromisso com a ação compreende 

a prática como exigência para a transformação social e ambiental. Sugere-se a 

revisão dos currículos para a inserção e integração dessas competências nos 

programas dos cursos (LAMBRECHTS et al., 2013).  

Esta ausência também é percebida nos cursos de engenharia por Hanning et 

al. (2012), que analisou o conteúdo de 70 cursos na Suécia comparando-os com a 

expectativa de representantes de 16 indústrias, observou-se que as empresas 

exigem uma ampla gama de competências para a sustentabilidade. No entanto, a 

pesquisa demonstra que tanto os alunos quanto as organizações se mostram 

insatisfeitos com a formação oferecida pela faculdade, visto que a prática cotidiana 

no trabalho demonstra que os alunos não estão capacitados para responder às 

demandas de sustentabilidade exigidas pela sociedade e pelo poder público. 

Já Ferreira, Lopes e Morais (2006) afirmam que os indivíduos só serão 

capazes de lidar com as questões ambientais se forem envolvidos em ações 

concretas que os preparem para lidar com a complexidade do DS. Nesse sentido, o 

desenvolvimento de competências pessoais, interpessoais, sociais e técnicas para a 

sustentabilidade ocorre por meio da prática de uma visão holística e integrada dos 

problemas e das soluções, sendo a educação voltada para ação um caminho 

privilegiado para a mudança na maneira de pensar e agir dos sujeitos.  
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Ferreira, Lopes e Morais (2006) justificam essas afirmações por meio do 

estudo do projeto EMAS@SCHOOL, desenvolvido na Escola Superior Agrária de 

Coimbra, no qual os sujeitos foram envolvidos na implantação de um Sistema de 

Gestão Ambiental por meio de uma metodologia que buscou 
• Estimular uma aprendizagem profunda e holística; 
• Desenvolver a capacidade de pensar de forma holística; 
• Desenvolver competências práticas, voltadas para ação; 
• Desenvolver competências interpessoais; 
• Desenvolver capacidade de inter-relação; 

A discussão de Wiek, Withycombe e Redman (2011) é convergente com as 

observações de Ferreira, Lopes e Morais (2006) no que tange à necessidade de os 

alunos serem preparados para planejar, realizar e participar da pesquisa sobre 

sustentabilidade, que deve ser focada na ação e na prática de solução de 

problemas. Por meio da revisão da literatura, os autores identificaram cinco 

competências-chave que devem ser consideradas neste processo: competência do 

pensamento sistêmico (valores e sistemas sociais); competência normativa (ética e 

justiça); competência antecipatória (cenários e visões); competência estratégica 

(viabilidade e eficiência) e competência interpessoal (liderança e cooperação). Como 

proposta de melhoria da pesquisa nesta área, sugere-se o desenvolvimento de 

justificativas teóricas para cada competência, busca de evidências empíricas e 

aprofundamento do conhecimento metodológico. 

Ao se analisarem os pressupostos das abordagens de DCpS expostos até 

aqui, observa-se que há perspectivas mais pragmáticas e funcionais, que se 

dedicam a pensar como alinhar as ações dos sujeitos às diretrizes de 

sustentabilidade estabelecidas pelas empresas. Outros autores, no entanto, 

compreendem os discursos de DCpS a partir de uma perspectiva mais holística e 

crítica e discutem como a incorporação da sustentabilidade pode colaborar para a 

construção de uma nova forma de pensar e agir no mundo, a partir dos princípios do 

DS, o que coloca o debate numa perspectiva mais ideológica e política. De toda 

forma, esses olhares distintos acabam por produzir algum nível de dicotomia, o que 

nem sempre contribui para que se avance no campo de DCpS, conforme exposto no 

quadro a seguir:  
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Autores  Enfoque 

Munch e Souza (2009)  Apresentação de um quadro de análise sobre a relação entre 
gestão por competências e a sustentabilidade empresarial. 

Munch, Souza e Zagui (2012) 
Desenvolvimento da capacidade do sujeito em responder às 
demandas sociais, econômicas e ambientais da empresa, 
orientadas pelo TBL 

Heugens (2006)  
O conhecimento individual deve ser traduzido em 
competências organizacionais integrativas, que relacionam a 
competência individual e a competência organizacional. 

JamaIi (2006)  
Processos informais participativos como estratégia para 
envolver o funcionário na busca pelas diretrizes de 
sustentabilidade da empresa. 

Siebenhuner e Arnold (2007) 

Perfis de liderança que incentivam a sustentabilidade, redes 
internas de funcionários e a atuação de agentes de mudanças 
são fatores que promovem as práticas sustentáveis nas 
médias e pequenas empresas. 

Halme (2001) 
Criação de redes que propiciam ambientes de 
compartilhamento de conhecimento favorecem a prática de 
sustentabilidade 

Bevis (2001) 
Os funcionários adotam práticas sustentáveis quando 
participam de treinamentos que possuem relação com o seu 
cotidiano de trabalho. 

Arruda e Quelhas (2011)  
Diálogo social com as comunidades locais como forma de 
incentivar os funcionários a adotarem práticas sustentáveis em 
seu cotidiano. 

Schaltegger e  Wagner (2011) 
Incentivo ao empreendedorismo sustentável favorece a 
inovação para a sustentabilidade e a mudança dos contextos 
em que ocorrem os negócios. 

Kleef e Roome (2007) 
Mudança do foco dos negócios de uma perspectiva de 
competitividade econômica para uma gestão empresarial 
sustentável são etapas no processo de DS. 

Munck, Dias e Souza (2011)  

Diretrizes de sustentabilidade do WBCSD são compreendidas 
como competências de apoio que devem ser desenvolvidas 
para o alcance da ecoeficiência, que se constitui na 
competência foco da empresa. 

Tilbury e Wortman (2004)   

Participação nos processos de decisão como estratégia para 
identificar as competências que o grupo e organizações 
devem desenvolver para alcançar a visão compartilhada de 
sustentabilidade. 

Jacobi, Raufflet e Arruda (2011)  Competência para sustentabilidade como prática no processo 
de DS. 

Holton, Glass e Price (2009)  
Desenvolvimento da capacidade do colaborador de se 
relacionar com a comunidade local a fim de que a discussão 
da sustentabilidade supere os limites da empresa 

Hind, Wilson e Lenssen (2009) Formação de grupos de aprendizagem voltados para ação e 
resolução de questões reais e complexas de sustentabilidade. 

Parker (2010) 
Identificação de problemas e busca de soluções práticas como 
meio para superar a visão restrita e disciplinar de 
sustentabilidade. 

Gitsham (2012)  
Envolvimento dos sujeitos em ações que resultem na 
transformação da vida das pessoas como uma maneira de 
DCpS. 

Ferrão (2012) 

Discute a necessidade de os atores adotarem a 
“responsabilidade territorial e localismo ético” como valor em 
suas ações, favorecendo o DCpS para melhorar a qualidade 
de vida das pessoas no entorno das empresas. 

Dentoni et al. (2012) A partir da revisão da literatura, os autores propõem uma 
framework teórica de competências que serve como base para 
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o avanço na sustentabilidade empresarial. 

Choi e Gray (2012) Estudo dos processos de decisão de empreendedores que 
permitem a realização de negócios eficientes e sustentáveis. 

Almeida (2007, p. 237)  

Envolvimento dos funcionários no planejamento e 
compartilhamento da estratégia de sustentabilidade das 
empresas a fim de responder às tendências sociais e 
influenciar a agenda pública. 

Brunstein, Scartezini e Rodrigues 
(2012, p. 586)  

Desenvolvimento da competência societal que é “a 
capacidade de lidar com impacto social e ambiental das 
empresas visando a uma nova ordem mundial pautada na 
sustentabilidade”. 

Kearins e Springett (2003)  
Desenvolvimento de Competências Críticas (competência da 
reflexividade, da ação social e da participação) como caminho 
para emancipação dos sujeitos no processo de DS. 

Barth et al. (2007) Combinação de contextos formais e informais de 
aprendizagem favorecem o DCpS 

Lans, Blok e Wesselink (2013) 
Empreendedorismo sustentável deve ser integrado ao 
processo de DS e compreendido como competência que gera 
vantagem competitiva à empresa. 

Lambrechts et al. (2012) 

Orientação para o futuro, compromisso pessoal e 
compromisso com ação sustentável são competências que 
precisam ser inseridas nos programas de formação de 
administradores. 

Hanning (2012) 
DCpS é um processo de longo prazo que precisa ser 
vinculado às necessidades da indústria, questões sociais e 
exigências legais. 

Ferreira, Lopes e Morais (2006)  Envolvimento em ações concretas de sustentabilidade para o 
sujeito pensar e agir de forma holística. 

Wiek, Withycombe e Redman 
(2011)   

Ação e prática de solução de problemas como estratégia para 
envolver os sujeitos no processo de aprendizagem e pesquisa 
sobre sustentabilidade. 

Quadro 10: Desenvolvimento de Competências para Sustentabilidade. 
Fonte: Referencial Teórico. 

A despeito de todos estes esforços em pensar o desenvolvimento da 

capacidade das pessoas em responder aos dilemas socioambientais no cenário em 

que vivem as organizações contemporâneas, há muitos limites a serem 

considerados. Autores mais vinculados a uma compreensão pós-moderna da 

realidade, como Gavard (2009, p. 28), discordam da capacidade de o sujeito se 

aperfeiçoar com base na razão. Essa discussão é considerada na análise da 

questão ambiental na medida em que o autor afirma que há uma relação entre a 

crise ambiental e a crise da modernidade. Nesse sentido o avanço da técnica e 

razão moderna permitiu o desenvolvimento da crença equivocada de que a 

humanidade é capaz de controlar o meio ambiente de modo a permitir o 

“desenvolvimento econômico contínuo”. Essa discussão aproxima-se da crítica que 

Derrida faz à metafísica ocidental, que serve de base para o discurso, estruturas e 

práticas das instituições modernas. O autor defende a análise da condição que o 

discurso é desenvolvido, em busca das contradições e da différance, com o intuito 
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de desconstruir as posições dicotômicas dos discursos disseminados pelas 

instituições modernas.  

O autor, entretanto, não busca apenas destruir o discurso por meio da 

identificação de suas contradições, o seu intuito é evidenciar os elementos 

dicotômicos do texto. Desse modo, a análise do discurso de DCpS por meio da 

desconstrução de Derrida possibilita problematizar os conceitos e metáforas, de 

modo a deslocar as oposições do discurso, abrindo oportunidade para outras 

leituras. Neste cenário, no qual vários discursos e interpretações sobre DCpS 

convivem concomitantemente, é que se encontram as ações educativas do WBCSD. 

Diante disso, este estudo busca discutir como ocorrem as experiências de DCpS 

que se revelam nos discursos e ações do WBCSD, sobretudo no Brasil e em 

Portugal.  
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6 A COMPREENSÃO DA ATUAÇÃO DOS THINK TANKS NO PROCESSO DE 
DCPS A PARTIR DA DESCONSTRUÇÃO 
 

À medida que se rasuram Think Tanks por meio da metáfora de leitura Think 

Tankes, busca-se desestabilizar as referências do discurso oficial do WBCSD, de tal 

modo que se reconhecem os pensamentos que permeiam o processo de DCpS, 

antes não lidos no processo de tradução. Assume-se que, no caminho rumo ao DS, 

há uma diversidade de atores que traduzem e traçam o conceito, propondo 

alternativas de interpretação neste percurso. Diante dessa pluralidade de tradutores, 

o que se questiona é: Até que ponto, em sua atuação, o WBCSD assume um 

pensamento “carro blindado” e/ou de que modo reconhece a importância de 

disseminar o pensamento “cisterna”?  

Ao ler esta metáfora dos Think Tankes a partir da desconstrução, assume-se 

a complexidade dessas relações, principalmente no que tange à capacidade das 

empresas em lidar com estes atores e desenvolver modos de responder aos 

impactos sociais e ambientais inerentes ao seu negócio. No entanto, a divisão entre 

interno e externo à empresa, nesta temática da sustentabilidade, não é facilmente 

delimitado, o que se percebe são as marcas da indecibilidade e do double bind, em 

um “abre e fecha” de comunicações, em que a ilusão do controle das fronteiras é 

disseminado (DERRIDA, 1999, p. 107). Assim, oposições entre questões intrínsecas 

ao negócio e externalidades ambientais e sociais são desfeitas e deslocadas ao 

ponto de gerar implicações políticas no modo como as instituições se articulam. 

A partir destas constatações, Culler (1997, p. 205) procura refletir sobre as 

implicações da inversão das oposições hierárquicas “na estrutura sobre a qual as 

instituições se têm apoiado”. No caso das ações de DCpS, isso se revela, por 

exemplo, através de discursos que dividem as iniciativas de desenvolvimento, em 

dois tipos de atividades, uma voltada para pensar as diretrizes de longo prazo e 

outra focada no desenvolvimento de ações de curto prazo. Nesse sentido, ao se 

reconhecerem estes conceitos e oposições nas instituições, Derrida identifica uma 

aporia, um impasse entre os discursos ou práticas dessa desconstrução 

imediatamente política e uma desconstrução de aspecto teórico ou filosófico. Busca-

se, neste sentido, por meio da inversão e do deslocamento, analisar essa lacuna, 
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entre esse trabalho sobre a instituição e a versão da desconstrução filosófica ou 

teórica (CULLER, 1997, p. 182).  

Reconhece-se que um dos eventos que provocam esta aporia, entre a 

filosofia e a política, é a impossibilidade e a necessidade de relação com o outro, por 

meio da singularidade e do imprevisto, próprios da tradução como hospitalidade, 

acolhimento e acontecimento (SISCAR, 2012, p. 101). O que se busca, no entanto, é 

uma resposta prática desta filosofia, uma imediata aplicação política da 

desconstrução, o desenvolvimento de um método, de um modelo que sirva de 

referência para a tomada de decisões diante deste impasse, que assume como 

relação dicotômica o pensar e o agir. Todavia, “a experiência é então o método, não 

um sistema de regras ou de normas técnicas para supervisionar uma 

experimentação, mas o caminho que se está fazendo, o trilhamento da rota” 

(DERRIDA, 2004, p. 332), ou seja, a desconstrução não se apresenta como um 

modelo para a ação, mas como a experiência que possibilita deslocar a dicotomia 

entre a filosofia e a política, por meio da abertura e do reconhecimento das diversas 

traduções e rasuras que se revelam no caminho. Assim, o pensamento deste ato 

político se apresenta como pensamento da différance, do contorno e dos limites que 

se desenvolve nesta relação (DERRIDA, 2009, p. 97).  

Esse trajeto não é fruto da decisão, do juízo, da inteligibilidade, do desejo, do 

interesse e do pensamento do “ser humano”, do que se denomina “sujeito”, mas o 

caminho é traçado por meio do acontecimento, do evento que se assume como 

suplemento, na busca pela “verdade” constatativa (BADIOU, 1994), no 

desenvolvimento da tradução. A compreensão do sujeito na leitura desconstrutiva, 

portanto, é descentrada e deslocada, de modo a evitar o fechamento do discurso, a 

clausura que foca e diminui as alternativas da travessia, e busca defini-las por meio 

de referências de interpretação (SIM, 2008, p. 12). Abre-se, portanto, à alteridade, 

ao imprevisto, a "inesperada vinda do outro" (DUQUE-ESTRADA, 2005, p. 255), 

marcada por rastros e interpretações. Todavia, no que tange à discussão da DCpS, 

esta aporia possibilita reconhecer os diversos discursos do caminho como 

traduções, leituras deste campo discursivo, a serem analisadas com intuito de 

compreender a complexidade da temática. 

 No entanto, apesar da leitura destes discursos, não é possível realizar a 

identificação da origem dessas reflexões, já que não se consegue definir os 
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pensamentos que originaram-se no governo, na sociedade ou na empresa, visto que 

o traço, na perspectiva derridiana, rasura a origem por meio da différance, e das 

configurações textuais que a circunscrevem, tais como a tradução, a alteridade e a 

hospitalidade. Neste sentido, “a política e a história não podem mais especular sobre 

a localização ou sobre o isolamento dos acontecimentos”, há uma “capilaridade dos 

discursos” (DERRIDA, 1995, p. 112, 136), de modo que as fronteiras entre a 

empresa e a questão ambiental são desconstruídas, criando aporias nas quais o 

pensamento “carro blindado” se abre à invenção, à disseminação inventiva, à 

différance, ao pensamento “cisterna”, à alteridade do outro em sua estranheza, 

deslocando a concepção do sujeito soberano, que exerce a ilusão do controle. 

Assim, se existe um "saber político" para lidar com essa complexidade de discursos 

sobre DS, aquele é compreendido como "ter lugar", no acontecimento, na travessia, 

no responder ao apelo do “outro”, em um jogo de desacordos, permeados por 

estruturas políticas e institucionais (SISCAR, 2012, p. 104).  

Desse modo, as instituições, nesta discussão, são compreendidas além das 

“paredes, estruturas exteriores que cercam, protegem, garantem ou restringem a 

liberdade do (...) trabalho”, o que se assume é que a instituição “é também, e já, a 

estrutura de nossa interpretação”, que se traduz por meio de um pensamento 

político que acontece na lógica do evento, do acontecimento e do porvir (DERRIDA, 

1999, p. 103-108). Observa-se, portanto, uma oportunidade de mudança das 

estruturas das instituições a partir da desconstrução, como força teórica, e uma 

reação conservadora do processo de institucionalização, que busca consolidar 

pressupostos e normatizar princípios. Discute-se que o processo de desconstrução 

possibilita analisar os sentidos das instituições modernas na “legitimação, validação 

ou autorização” de discursos e práticas, questionando os arranjos desenvolvidos 

com base em hierarquias (CULLER, 1997).  

Para sustentar tal argumento Culler (1997) investiga as inversões propostas 

por Freud e o conflito com as instituições da psicanálise, as consequências sociais e 

políticas da oposição hierárquica entre homem e mulher e as implicações 

institucionais da distinção entre leitura e desleitura. 

No que se refere a Freud, Culler (1997) considera as reflexões do autor como 

um exemplo de desconstrução de oposições hierárquicas, cita-se o caso do 

deslocamento da dicotomia consciente e inconsciente, que abre oportunidade para 
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duas interpretações. Na primeira, assume-se o papel do insconciente na definição 

das ações do ser consciente, no entanto, compreende-se o inconsciente como uma 

realidade oculta reprimida que pode ser revelada por uma consciência superior. Na 

segunda interpretação entende-se o insconsciente como produto complexo e 

diferencial. Neste sentido o insconsciente assume o papel de iniciar a repressão e 

de reprimir a realidade neste processo, ou seja, “ele é constituído pela repressão e 

é, também, o agente ativo da repressão” (CULLER, 1997). 

Essa compreensão de Freud gera implicações para as instituições pois o seu 

“poder” está na capacidade de deslocar, de inverter oposições hierárquicas, e as 

instituições da psicanálise vêm assumindo uma posição conservadora com relação a 

essa postura, na medida em que buscam estabilizar este questionamento por meio 

da normatização de princípios e pressupostos (CULLER, 1997). 

Outra oposição hierárquica estudada por Culler (1997) é a do homem e a da 

mulher, na qual se problematiza a busca da igualdade entre os gêneros. Nesse 

caso, a investigação dessa dicotomia envolve a análise dos discursos que 

possibilitam a noção de homem que se impõe superior à mulher. 

 A análise desse processo busca identificar os pontos, aporias e lacunas que 

revelam o uso ideológico da hierarquia para justificar essa postura excludente e 

opressora. Segundo Culler (1997) a desconstrução dessa oposição só é possível se 

for acompanhada pelos processos de inversão da dicotomia e do deslocamento da 

estrutura hierárquica, disseminada e reproduzida no processo de institucionalização 

dessas práticas pela sociedade. Assim, Culler (1997) reconhece outra oposição 

hierárquica que gera implicações institucionais, trata-se da leitura e da desleitura, 

também conhecida como entendimento e desentendimento. Nessa discussão 

questiona-se sob quais condições é determinada a compreensão de um texto como 

a mais coerente, a que representa o melhor entendimento do seu sentido, e que 

pode ser considerada a leitura válida. 

A inversão que se propõe neste caso assume que todas as leituras são 

desleituras, ou seja, são interpretações válidas que devem ser valorizadas no 

processo de entendimento do texto. Essa compreensão gera implicações 

institucionais, na medida em que se problematiza a capacidade de legitimar, validar 

e determinar qual é a interpretação mais coerente diante de certa realidade. Tal 

discussão demonstra que a adoção da desconstrução de Derrida na análise das 



82	  

	  

	  

Instituições pode favorecer uma interpretação alternativa à dicotomia, que define os 

comportamentos do sujeito ecológico e do sujeito não ecológico, abrindo espaço 

para o surgimento de outras perspectivas, que se desenvolvem à margem do 

Discurso Oficial das Empresas e consideram as “estruturas políticas e institucionais” 

(DERRIDA, 1999, p. 108) que permeiam a discussão de DCpS. No caso específico 

do WBCSD, objeto deste estudo, a análise por meio da desconstrução de Derrida 

possibilita compreender como é a atuação dessa instituição no processo de DCpS, 

conforme demonstrado no quadro abaixo: 

 

 
Quadro 11: Campo discursivo no WBCSD. 
Fonte: Referencial Teórico. 

 
O WBCSD é um fórum constituído de Conselhos Empresariais Nacionais e 

Regionais, com o objetivo de discutir a visão do segmento sobre DS. Nesse sentido, 

o BCSD Brasil e o BSCD Portugal são Conselhos Nacionais que realizam Ações e 

Iniciativas de DCpS com o intuito de preparar os empresários para agir de acordo 



83	  

	  

	  

com a Visão de DS discutida pelo WBCSD.  

No entanto, ao compreender essas ações e iniciativas a partir de Derrida, 

entende-se que a trajetória de DCpS é acompanhada por entendimentos diversos 

sobre o Discurso Oficial de DS, na medida em que as oposições hierárquicas que 

servem de base para sua disseminação são desestabilizadas pelas desleituras das 

pessoas participantes no processo. Essas desleituras são compreendidas por 

Derrida como experiências de aporia, incertezas, lacunas no processo de 

disseminação da Visão de DS do WBCSD. 

Os Empresários que participam das ações e iniciativas educacionais, 

promovidas pelos Conselhos Nacionais, são estimulados a implantar os discursos e 

práticas apreendidas em suas empresas, como um modo de pensar e agir que 

responde à demanda da sociedade por uma gestão mais sustentável. Os sujeitos 

envolvidos nesse processo vivem uma experiência de disseminação, na qual 

interpretam as premissas disseminadas pelos Conselhos Nacionais com as leituras 

realizadas no cotidiano das suas organizações. Para Derrida, essa experiência é 

compreendida como tradução, processo de conhecimento e leituras da realidade 

marcada por vários traços, na qual se percebe um “inacabamento constitutivo”, que 

proporciona uma contínua e inacabada interpretação dos discursos (SISCAR, p. 59, 

2000). 

Assim, para compreender, à luz de Derrida, a atuação do BCSD Brasil e 

BCSD Portugal no processo de DCpS, além de inverter a oposição hierárquica que 

sustenta o Discurso Oficial do WBCSD (representada pela Visão sobre DS 

disseminada em seus documentos, discursos, ações e iniciativas de DCpS), faz-se 

necessário analisar o processo de deslocamento dessa inversão, que ocorre por 

meio da inserção de marcas, rasuras, pontos indecidíveis no desenvolvimento dos 

textos. Esses pontos desestabilizam os discurso, as práticas e os textos oficiais, de 

modo a abrir espaço para outras interpretações e experiências de significação, por 

meio do que Derrida denomina différance.  

A différance se revela nas experiências de aporias e significação vividas pelos 

empresários que participam das ações e iniciativas promovidas pelos Conselhos 

Nacionais e Regionais do WBCSD. Assim a desconstrução representa um modo de 

compreender as relações políticas e institucionais que perpassam o processo de 

DCpS a partir da margem, do que se desloca do centro dos discursos e práticas 



84	  

	  

	  

oficiais. 

A experiência de aporia, portanto, significa o momento vivido pelos 

empresários no qual há uma desestabilização de referências, a ausência de um 

centro que estabilize o jogo, o que gera implicações nas oposições hierárquicas que 

sustentam os discursos e práticas das instituições. A análise desse processo, 

possibilitou compreender a atuação do BCSD Brasil e BCSD Portugal no DCpS 

considerando todas as desleituras como interpretações válidas. 

Desse modo, passa-se agora a tratar do percurso metodológico que orientou 

a investigação. 
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7 PERCURSO METODOLÓGICO  
 

Desconstruir uma oposição é desfazê-la e deslocá-la, situá-la de modo 
diferente (CULLER,1997, p. 172). 
 
Desconstrução é um modo de tomar posição ou lugar para pensar a 
estrutura de um conceito ou uma prática (WOLFREYS, 2009, p. 57). 

 
Como apresentado nos capítulos anteriores, a discussão sobre DS nas 

empresas vem assumindo com mais frequência o discurso oficial que defende a 

possibilidade de articular a conservação ambiental e crescimento econômico, ao 

enfatizar a “dimensão econômica e tecnológica” da sustentabilidade (LIMA, 2003, p. 

108-109). Diante dessa constatação, na presente pesquisa, busca-se adotar uma 

postura metodológica que permita compreender os discursos e ações educacionais 

do Conselho Empresarial Mundial. Para alcançar este objetivo procura-se 

compreender o discurso e as ações de DCpS a partir da desconstrução de Derrida, 

que se desenvolve por meio de uma cadeia de outros conceitos não sequenciais, 

mas concomitantes no processo da différance. Neste percurso não se entende o 

discurso de DS como algo definitivo, mas como um conceito em contínua 

interpretação, na qual se busca discutir “o que permanece não lido” no próprio 

conceito, no próprio texto. O foco da leitura são as singularidades do texto, que 

“diferem e ditam” cada momento das interpretações, por este motivo não se pode 

afirmar que existe uma metodologia de leitura, mas sim um modo de compreender 

as estruturas que permeiam os textos e as instituições (WOLFREYS, 2009, p. 46, 

58, 62). 

A fim de compreender a discussão sobre DCpS do WBCSD, foram analisados 

dois documentos que apresentam a compreensão de DS da entidade, são eles: o 

Visão 2050 e o Ação 2020. O intuito é identificar as metáforas e dicotomias que 

sustentam o discurso de DS da WBCSD e suas propostas educacionais, expostos 

nestes documentos.  

Observa-se que essas fontes de pesquisa estão descritas no site do WBCSD, 

que também disponibiliza a descrição de projetos de cada Conselho nacional e 

regional. Ao analisar estes projetos, com enfoque nas iniciativas de DCpS, constata-

se que a maioria dos Conselhos da América Latina não possuem um programa 

formal de desenvolvimento de competências, atuando, prioritariamente, com 
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formação de grupos de trabalho e realização de seminários, o BCSD Brasil é um 

exemplo deste cenário, ao atuar por meio de Câmaras Temáticas. Já os Conselhos 

da Europa, por exemplo, têm por característica a busca pela formalização de 

programas de DCpS e a criação de plataformas de aprendizagem virtuais e 

presenciais, neste processo destaca-se o BCSD Portugal, que desenvolve o Young 

Managers Team (YMT), inspirado nas diretrizes do Future Leaders Team (FLT).  

Desse modo, para entender os discursos de DCpS, foi realizado um estudo 

em profundidade dos Conselhos Nacionais do Brasil e de Portugal, com a intenção 

de comparar as iniciativas nestes dois países. Este processo envolve a descrição e 

caracterização do discurso do BCSD Brasil e do BCSD Portugal, além do 

mapeamento das iniciativas e ações educativas de DCpS desenvolvidas por estes 

Conselhos entre os anos de 2010 e 2013, período quando o WBCSD estabeleceu as 

diretrizes do Visão 2050, que influenciou as políticas de todos os programas e 

projetos desenvolvidos pela entidade. 

No BCSD Brasil, que é conhecido como Conselho Empresarial Brasileiro de 

Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), as ações e iniciativas de DCpS são 

realizadas pelas Câmaras Temáticas (CTs), por meio de oficinas realizadas pela CT 

de Comunicação e Educação para Sustentabilidade (CTCom) e pela CT de 

Biodiversidade e Biotecnologia (CTBio). Observou-se que nos últimos anos essas 

oficinas foram organizadas por meio do Parceria Empresarial para os Serviços 

Ecossistêmicos (PESE), experiência que será estudada. Além de analisar 

documentos e relatórios, realizaram-se entrevistas com os coordenadores desses 

CTs. Posteriormente foram realizadas entrevistas com os participantes, que 

permitiram compreender o discurso de DCpS da Instituição. 

No BCSD Portugal, por sua vez, há um curso específico para o DCpS, 

realizado em etapas e com duração de aproximadamente um ano, o público alvo são 

jovens empresários indicados pelas empresas parceiras do Conselho, este curso 

alterna momentos de formação com ações in loco. A fim de observar e acompanhar 

essas iniciativas de DCpS, foram realizadas visitas periódicas ao BCSD Portugal. A 

intenção foi analisar o programa dos cursos desenvolvidos, as metodologias de 

ensino adotadas e as interações no processo de DCpS, os documentos e os 

materiais utilizados, além de entrevistar alguns jovens executivos que participaram 
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do curso. Observa-se que a quantidade de entrevistas realizadas no BSCD Portugal 

e no BCSD Brasil foi definida no andamento do processo de investigação. 

A desconstrução do texto foi realizada pela “inversão” das posições 

dicotômicas e metáforas que sustentam o discurso da entidade. Nesse sentido, o 

discurso revelado pelos relatos dos entrevistados “desloca” os discursos e práticas 

oficiais do WBCSD, podendo abrir espaço para o surgimento de outros discursos. 

Valorizam-se neste processo as interpretações dos agentes e o seu modo de 

compreender a história de DCpS do BCSD Brasil e do BCSD Portugal. Observa-se 

que o foco da análise aqui já não é mais somente o discurso oficial da entidade, mas 

a interpretação dos agentes. Entende-se que neste percurso a desconstrução 

nomeia um “espaçamento que ocorre simultaneamente entre, ou em, significados ou 

identidades como a condição de sua articulação”, ela se caracteriza como um modo 

de tomar posição e lugar para pensar a “estrutura de um conceito ou prática” 

(WOLFREYS, 2009, p. 57). 

Para estudar essa estrutura dos conceitos, discursos e práticas de DCpS do 

WBCSD, entende-se a oposição dicotômica como uma “imposição metafísica e 

ideológica”, sua análise é uma “tarefa que exige uma extensiva análise de vários 

textos”, escritos, falados e praticados no processo de DCpS. Não se destrói a 

oposição, mas busca-se “empregá-la no argumento [...] reafirmando-o numa 

reversão que lhe dá uma condição e um impacto diferentes” (CULLER, 1997, p. 

172). Essa reversão constitui-se em uma estratégia interpretativa cujo foco é o 

marginal, o que antes não era considerado central e importante na compreensão do 

texto, passa a ser lido e discernido no discurso, “na elaboração de conceitos e 

funcionamento das instituições”.  

Existe, algo, portanto, que continua “não lido ou ilegível na articulação da 

organização social e política” (WOLFREYS, 2009, p. 58), este é o trabalho da 

desconstrução, perceber os conceitos, os discursos e práticas das instituições como 

textos, que sempre podem ser interpretados, num “vir-a-ser” infindável, como “uma 

momentânea colocação ou ocasião de traços que traçam e são traçados, abrindo o 

“significado” a várias interpretações.  

 O caminho analítico desta tese é desenvolvido a partir do pensamento de 

desconstrução de Derrida, considerando, portanto, suas configurações textuais 

constituintes, tais como: logocentrismo, aporia, inversão, deslocamento, différance, 
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rasura, metáfora e tradução de modo a compreender os discursos e ações do 

WBCSD a partir da margem. Observa-se que não se busca criar uma metodologia a 

partir de Derrida, mas realizar uma tradução, uma rasura, uma leitura no seu modo 

de análise a fim de tomar posição e lugar na discussão de DCpS. Assim, as 

categorias de análise serão desenvolvidas por meio das metáforas da leitura de seu 

pensamento, que dialogam com os discursos de sustentabilidade empresarial e com 

as lógicas de DCpS das ações e iniciativas implantadas pelos WBCSD.  

 

  Fontes 

Categorias Enfoques 
Documentos e 
informações 

no Site 
Entrevistas 

Documento
s Físicos 

BCSD 
Portugal 

Documento
s Físicos 

BCSD 
Brasil 

1. Desconstrução 

Logocentrismo; 
Aporia; 

Inversões; 
Deslocamentos; 

Différance; 
Rasura; 

Metáfora; 
Tradução. 

Ações de 
DCpS dos 
Conselhos 
Nacionais e 

Regionais no  
Mundo 

Coordenadores 
das Câmaras 
Temáticas e 

dos Cursos de 
DCpS 

Visão 2050 
 

10 anos 
BCSD 

Portugal 
 

Ação 2020 

Visão 2050 
 

PESE 
 

Ação 2020 

2. DCpS 

Significado de 
competências: 

lógica gerencial e 
lógica crítica.  

Visão 2050 

3. Discursos de 
Sustentabilidade 

Oficiais; 
 Não Oficiais. 

FLT - YMT 

Participantes 
das Câmaras 
Temáticas e 

dos Cursos de 
DCpS 

Ação 2020   

Quadro 12: Categorias de análise. 
Fonte: Referencial Teórico. 
  

O quadro 12 acima procura explicar quais categorias de análise foram 

consideradas ao se estudarem os documentos (físicos e digitais) e as entrevistas do 

BCSD Portugal e BCSD Brasil, que são as fontes de dados da pesquisa. Explica-se 

que foram elencadas três categorias: Desconstrução, DCpS e Discursos de 

Sustentabilidade. Nesse sentido, a análise a partir de Derrida compreende que, com 

ausência de centro e o deslocamento entre linguagem e escrita “tudo se torna 

discurso” (DERRIDA, 2002, p. 232), assim, busca-se desconstruir o discurso oficial 

de DS do WBCSD, abrindo-o para outras interpretações, para o não lido no texto da 
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sustentabilidade. Os enfoques desta categoria de análise, denominada 

desconstrução, são as “configurações textuais” discutidas durante a tese, 

logocentrismo, aporia, inversão, deslocamento, différance, rasura, metáfora e 

tradução. De maneira concomitante busca-se compreender quais os sentidos das 

competências que se revelam nas ações educativas de DCpS do BCSD Portugal e 

do BCSD Brasil.  

Citam-se também, no quadro 12, alguns documentos que serviram de base 

para a análise, são eles o Visão 2050 e o Ação 2020. Assume-se neste processo, 

que o conceito de DS é traduzido pelo WBCSD a fim de atender aos interesses da 

classe empresarial. Como explicado durante a tese, para compreender este jogo 

discursivo, marcado por deslocamentos, traduções e aporias, realiza-se a rasura na 

palavra think tank com a inserção do “e”, criando uma metáfora de leitura 

denominada think tanke, que serve para analisar a atuação do WBCSD, que pode 

desenvolver um “pensamento carro blindado”, fechado a outras traduções, e/ou 

assumir a postura de um moderador de discursos, mais associado à compreensão 

de um “pensamento cisterna”. 

Ou seja, o que se busca é compreender se a atuação do WBCSD abre 

espaço para outras interpretações ou se objetiva fechar-se em um discurso definitivo 

de sustentabilidade empresarial. Entende-se também que os discursos da entidade 

podem se aproximar mais da matriz formal ou da matriz informal de sustentabilidade, 

sendo assim, buscar-se-á identificar as traduções do discurso do WBCSD durante o 

estudo. 

Desse modo, para analisar os discursos e ações educativas do BCSD 

Portugal e BCSD Brasil serão realizadas entrevistas semiestruturadas orientadas 

pelo roteiro de entrevista que segue no APÊNDICE A e B. A pesquisa com os 

coordenadores (APÊNDICE A) visa compreender o que é ensinado nos cursos de 

DCpS, detalhando a metodologia da ação e os resultados alcançados com as 

iniciativas. A pesquisa realizada com os participantes dos cursos de DCpS, por sua 

vez, buscam identificar quais competências foram desenvolvidas e como foram 

traduzidos os discursos de DS no ambiente empresarial.  

Assim, para a desconstrução do discurso de DS do WBCSD e para a análise 

de sua atuação como think tanke, desenvolvemos o seguinte caminho, que foi 
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modificado, rasurado, invertido e traduzido de acordo com as leituras realizadas nos 

documentos e nas entrevistas. 

1 Identificar os conceitos e ações de DCpS do WBCSD; 

2 Identificar as oposições e conceitos que sustentam o discurso de DS; 
3 Realizar a Inversão das posições dicotômicas, abrindo espaço para as 

diversas traduções e leituras de DS que ocorrem no percurso, 
considerando a tradução como uma metáfora da leitura, a partir do ponto 
de vista desconstrutor; 

4 Deslocar as oposições, utilizando-as no argumento de modo a lhe dar um 
impacto e uma condição diferentes, problematizando-as por meio de 
aspectos do discurso não oficial; 

5 Abrir os conceitos e práticas a novas interpretações com o 
reconhecimento dos traços nas oposições que sustentam o discurso de 
DS, focando a análise no que esta à margem do discurso oficial.   

Esses passos podem ser realizados simultaneamente e/ou em ordem 

aleatória, durante a entrevista e/ou na análise dos documentos. Como pode ser 

observado, busca-se inicialmente identificar os conceitos, práticas, metáforas e 

oposições revelados nos discursos de DS. Depois disso, o deslocamento das 

oposições e metáforas será realizado por meio da problematização dessas 

pressuposições, que ocorre trazendo elementos “estranhos” ao discurso oficial do 

WBCSD. Como exemplo desses elementos, pode-se citar a discussão da matriz não 

oficial de sustentabilidade e o discurso das empresas associadas ao WBCSD, que 

provocam questões novas nesta relação entre matriz oficial e não oficial de 

sustentabilidade.  

Nesse percurso de análise há necessidade de se estudar vários textos para 

“fazer emergir” as “pressuposições” e o “sistema de valores metafísicos” que se 

desenvolvem e se revelam nos discursos e nas ações do WBCSD. Busca-se 

reconhecer quais abordagens teóricas, estruturas políticas e institucionais sustentam 

as ações educativas de DCpS disseminadas pelo WBCSD (CULLER, 1997, p. 172). 

Procura-se, portanto, identificar nas ações e iniciativas desenvolvidas pelos BCSDs 

os dilemas que possibilitam compreender o percurso de DCpS.  

A intenção é analisar os momentos de crise, impasses, “aporias” entre o 

discurso oficial das entidades e as interpretações e desleituras dos sujeitos. Estas 

“aporias” se constituem em experiências indecidíveis, que abrem o intervalo de 

espaçamento e possibilitam o surgimento de novos discursos, de outras textos. 
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Derrida (2010, p. 46) destaca que o indecidível não é apenas a “tensão entre duas 

decisões” opostas e contraditórias, mas a experiência daquilo que é estranho e 

heterogêneo à regra de modo a possibilitar várias interpretações para os significados 

dos textos. 

Ao explicar este percurso, Derrida (2010, p. 37) afirma que a “tarefa de uma 

memória histórica e interpretativa está no cerne da desconstrução”, desse modo 

busca-se descrever e caracterizar as metáforas e dicotomias que sustentam o 

discurso de DS do BCSD Brasil e BCSD Portugal, a partir da interpretação dos 

atores organizacionais. Para alcançar este objetivo, serão observados, nos relatos 

dos agentes, quais os elementos utilizados para definir o comportamento de um tipo 

ideal, o “sujeito ecológico” que se adequa às diretrizes e normas do DS, 

estabelecidas pela instituição (CARVALHO 2005, p. 5). Conforme discutem Arruda e 

Quelhas (2010), a empresa cobra o envolvimento do funcionário nesse processo e 

desenvolve ações sociais e ambientais com o intuito de construir a representação de 

uma empresa sustentável junto aos seus stakeholders.  

Nesse sentido, observa-se que o discurso dos think tanks que se dedicam ao 

estudo do DS, como é o caso do WBCSD, pressupõem que a disseminação da 

sustentabilidade empresarial ocorre a partir de pontos focais (Chief Executive 

Officers - CEOs e especialistas em sustentabilidade) que reforçam o logocentrismo. 

Com o intuito de deslocar este pensamento, a análise de dados pretende identificar 

as oposições e metáforas que sustentam o discurso de DS da entidade, não se 

busca destruir a oposição, mas empregá-la no argumento de uma maneira diferente. 

Após este passo, o intuito é a realização da desconstrução desta oposição, 

buscando valorizar as diversas traduções e leituras que ocorrem nas iniciativas de 

DCpS.  

A tradução neste caso é compreendida como uma metáfora da leitura, na qual 

não se espera uma fidelidade aos conceitos e práticas oficiais do WBCSD, mas sim 

interpretações e leituras que deslocam os conceitos e práticas da entidade. Enfatiza-

se que a metáfora, no sentido da desconstrução, não significa “analogia entre coisas 

distintas”, mas sim um processo que não possui origem e término fácil de identificar. 

Neste sentido, a metáfora associa-se à tradução na perspectiva derridiana, na qual 

assume-se uma “alteridade radical” em que os discursos sobre DS e DCpS são 

traduzidos e interpretados continuamente, nas diversas relações estabelecidas na 
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rede de tradução. O foco desta leitura é a interpretação dos outros agentes nesta 

rede sobre o modo de atuação do WBCSD como Think Tank, busca-se compreender 

se a entidade procura moldar e cercar as interpretações e traduções dos atores que 

atuam à margem do discurso oficial da empresa, ou atua como uma moderadora 

destes discursos, permitindo o desenvolvimento das diversas leituras no percurso, 

abrindo espaço para as várias interpretações e traduções. 

Desse modo, durante a pesquisa, busca-se analisar os discursos da margem, 

os rastros no percurso de DCpS, do que é estranho à regra, àquelas discussões que 

provocam a empresa a reorganizar a sua estrutura de modo a responder à demanda 

da sociedade por ações sustentáveis. O objetivo desta postura é a identificação de 

incongruências, lacunas, crises e aporias do discurso de DS do WBCSD, que 

possibilitam outras interpretações e discursos. A partir dessa discussão, será 

relatado no próximo item como foi o processo de análise de dados.  
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8 ANÁLISE DE DADOS 
 

8.1 Mapeamento e Análise das Ações de DCpS dos Conselhos Nacionais e 

Regionais no Mundo 

 
Nesta seção, analisam-se as iniciativas dos Conselhos Nacionais e Regionais 

do WBCSD com intuito de discutir as características dos projetos educacionais 

realizados por estes organismos, nas regiões onde atuam. Busca-se perceber se os 

processos de DCpS possuem maior ênfase nos contextos informais ou nos 

contextos formais de aprendizagem (BARTH et al., 2007). Outro objetivo é 

compreender o modo de atuar destes Conselhos e as estratégias utilizadas para 

mobilizar as grandes empresas do mercado e influenciar o governo e a sociedade 

civil na discussão de DS. Inicia-se a análise pelos conselhos (BCSDs) da América 

Latina descritos no quadro a seguir: 

BCSD Chile - Acción RSE Grupos de Trabalho, projetos colaborativos com empresas, programa de rádio, 
curso intensivo sobre RSE 

BCSD Costa Rica  - AED 
Alianças públicas e privadas para realizar projetos que fortalecem as políticas 
públicas. Iniciativa: Sistema de informação que permite a coleta de dados para 
orientar ações e definir as necessidades da educação. 

BCSD Argentina Publicação de estudos de caso sobre DS, promoção de seminários, programas de 
aprendizagem sobre ferramentas de gestão ambiental para empresas associadas. 

BCSD Bolívia 
Oficinas e rodas de conversa sobre Responsabilidade Social Empresarial, 
Incubadora de microempresas, assessoria na criação de microempresa de 
reciclagem de garrafas pet. 

BCSD Brasil (ou CEBDS) 
Conselho de Liderança Sustentável com CEOs para assessorar o Ministério de 
Meio Ambiente, Projeto Piloto Rio Cidade Sustentável, Conferência sobre DS, 
Comitês temáticos, Agenda CEBDS – Por um País  Sustentável. 

BCSD Colômbia Difusão de programas de liderança ambiental, estudos de caso sobre gestão 
ambiental, desenvolvimento de indicadores setoriais de sustentabilidade. 

BCSD Equador Desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade, promoção do ranking de 
negócios sustentáveis. 

BCSD El Salvador Compartilhamento das melhores práticas por meio da participação dos associados 
na comissão ecoeficiência. 

BCSD Honduras Comissão de DS formada com executivos das empresas associadas. 

BCSD México Integrante do Conselho nacional de Empresas na qual busca influenciar as pautas 
das questões relacionadas à sustentabilidade. 

BCSD Nicarágua Promoção de cursos de curta duração sobre responsabilidade social empresarial. 
BCSD Guatemala -

CentraRSE 
Investigação de estudos de casos na área de negócios sustentáveis, promoção de 
oficinas com especialistas locais e internacionais sobre o tema. 

BCSD - Uruguay - DERES Realização de conferências e oficinas sobre sustentabilidade com intuito de 
sensibilizar empresários para a temática 

BCSD - Peru 2021 Organização da eEXPO RSE com criação de plataforma de conhecimento sobre 
práticas de RSE a partir do evento. 

BCSD Paraguai Capacitação para pequenas e médias empresas em produção mais limpa. 
BCSD Panamá -

SumaRSE Criação de fóruns empresariais para compartilhamento de melhores práticas. 

Quadro 13: BCSDs América Latina. 
Fonte: Autor, a partir da análise dos sites institucionais. 
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Observa-se que a maioria dos Conselhos acima não possui um programa 

formal de aprendizagem para o desenvolvimento de competências, atuando, 

prioritariamente, com formação de grupos de trabalho e realização de congressos e 

oficinas de curta duração sobre sustentabilidade. Há um forte investimento em 

iniciativas que envolvem a criação de espaços informais (fóruns empresariais, rodas 

de conversa e comissões temáticas) para compartilhamento de melhores práticas 

realizadas entre as instituições associadas. JamaIi (2006, p. 819) compreende a 

configuração destas iniciativas informais e/ou formais, como uma estratégia para 

envolver o funcionário dessas empresas, na busca pelos objetivos e diretrizes de 

sustentabilidade organizacionais. Destacam-se, ainda, neste processo, as ações de 

think tank desenvolvidas pelos BCSDs do Brasil (Agenda CEBDS) e do México 

(Conselho Nacional de Empresas) que atuam em Conselhos Nacionais intersetoriais 

no qual pautam a visão do segmento empresarial sobre DS. 

Já os conselhos da Europa, por sua vez, têm por característica uma maior 

busca pela formalização de programas de DCpS com a criação de plataformas de 

aprendizagem virtuais e presenciais, neste processo destaca-se o BCSD Portugal, 

que desenvolve o Young Managers Team (YMT), inspirado nas diretrizes do Future 

Leaders Team (FLT). Além dessa experiência, são exemplos de programas de 

DCpS formais mobilizados pelos BCSDs da Europa as iniciativas da Polônia, que 

realiza o Programa de Desenvolvimento para o Futuro, a Alemanha, que realiza o 

Fórum de Negócios Sustentáveis, além da Ucrânia, que trabalha ações a partir do 

Centro de Responsabilidade Corporativa. Nesse sentido, a Turquia também procura 

formalizar suas ações, no entanto, assume a estratégia de estabelecer parcerias 

com as Universidades, inserindo o tema da sustentabilidade em cursos de pós-

graduação. Estas e outras iniciativas são relatadas no quadro a seguir: 
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BCSD Croácia Palestras de Sustentabilidade, seminários educativos. 

BCSD Hungria 
Promoção de diálogos sobre experiências de negócios sustentáveis, 
por meio da realização de almoço de negócios e rodas de conversa 
sobre o documento Visão 2050. 

BCSD Portugal 

Palestras de sustentabilidade, Young Managers Team, Participação 
na Rede Nacional de Responsabilidade Social – RSO PT. Promoção 
da Sexta Convenção Anual da RSO PT com o tema “Territórios 
Sustentáveis”. 

BCSD Turquia Capacitação, seminários, inserção do tema DS nos cursos de pós-
graduação em parceria com universidades. 

BCSD Ucrânia Realização de oficinas e conferências sobre DS.  

Business and Society - 
Bélgica 

Desenvolvimento de site com plataforma de aprendizagem sobre 
melhores práticas de Responsabilidade Corporativa 

Centre for CSR 
Development - Ucrânia 

Centro de Responsabilidade Social Corporativa, com grupos de 
trabalho organizados para compartilhar práticas de sustentabilidade 
empresarial.  

BCSD República Tcheca 
Criação de grupos de trabalho para preparação do livro conceito 
2050, com a participação de empresários de diversos setores para 
definir diretrizes para o DS. 

Dinamarca CSBD 
Conselho para negócios sustentáveis organizados em grupos de 
trabalhos que elaboram metodologias para adotar os princípios do 
pacto global ONU em suas empresas. 

De Groene Zaak - Holanda Organização de congressos para disseminar o conhecimento sobre 
sustentabilidade 

Econsense - Alemanha 

Fórum para o DS de negócios alemão. Eventos, rodas de conversa e 
diálogos sobre DS com a troca mútua de competências na qual se 
discutem as boas práticas na área. Curso de formação de jovens 
jornalistas para a sustentabilidade. 

EpE - França Diálogos entre CEOs para discutir a gestão ambiental e as melhores 
práticas de negócios com a realização de simpósios e seminários. 

FFA - Espanha 
Publicações, seminários, oficinas, congressos, com intuito de formar 
agentes empresariais para promover o DS no cotidiano de negócios 
de suas organizações.  

Fundación Entorno - BCSD 
Espanha 

Fóruns de desenvolvimento sustentável e treinamento on-line e em 
sala de aula 

NHO - Noruega Promoção de estudos de casos, pelo BCSD, com foco na 
sustentabilidade empresarial, de modo a divulgar os melhores cases. 

RespACT - BCSD Áustria Plataforma digital e presencial para discutir ideias e experiências de 
sustentabilidade empresarial 

RBF - Polônia Oficinas, programa de desenvolvimento para o futuro, Liga de 
negócios responsáveis, projetos melhores práticas na Polônia. 

SEV-BCSD Grécia Eventos, relatório sobre melhores práticas, simpósios e workshops. 

Quadro 14: BCSDs Europa. 
Fonte: Autor, a partir da análise dos sites institucionais. 
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Como discutido e exposto no quadro 14 acima, a maioria dos Conselhos 

mapeados investem na realização de espaços informais (diálogos entre CEOs, 

rodas de conversa), que promovem a troca de experiências entre as Empresas 

Associadas. De modo concomitante, observa-se que essas organizações realizam 

programas de desenvolvimento de competências, com a constituição de espaços 

formais, nos quais aplicam-se metodologias participativas e etapas de formação 

(Young Managers Team, programa de desenvolvimento para o futuro). Nesse 

sentido, Barth et al. (2007) auxiliam na análise dessas ações educacionais dos 

BCSDs, na medida em que estudam a combinação de contextos formais e informais 

na aprendizagem de DCpS, e demonstram a importância dessa estratégia na 

preparação dos agentes para atuarem diante da realidade complexa. Este cenário 

também se revela nos Quadros 15 e 16 que relatam as experiências da Oceania e 

da África, com a promoção de iniciativas apresentadas abaixo: 

Austrália Promoção de ações junto à escola profissional e universitária para 
desenvolver competências para a sustentabilidade 

Nova Zelândia Cursos de curta duração nos quais se discutem melhores práticas na área da 
sustentabilidade empresarial. 

Quadro 15: BCSDs Oceania. 
Fonte: Autor, a partir da análise dos sites institucionais. 
 

Egito Seminários e programas de treinamento. 
Argélia Workshops e conferências  

Zimbabue Seminários, oficinas técnicas e publicação de notas de orientação. 

Moçambique Programas de capacitação técnica 

África do sul Cursos de curta duração para desenvolver competência para a 
sustentabilidade. 

Quadro 16: BCSDs África. 
Fonte: Autor, a partir da análise dos sites institucionais. 

 

Destaca-se, ao analisar os projetos realizados pelos BCSDs na América do 

Norte (quadro 17), a experiência do Council of Great Lakes Industries (CGLI) – 

Canadá – EUA no desenvolvimento do plano estratégico de ação da região dos 

grandes lagos. A atuação do Conselho Regional busca avaliar o impacto social e 

ambiental das empresas na localidade, tendo como foco a recuperação do 

ecossistema da região, superando os limites territoriais e as divergências políticas 

entre empresas de países diferentes. Uma ação desse Conselho é a realização da 

Conferência de Ecossistema dos Lagos, que subsidia ações e políticas sustentáveis 

de acordo com o plano estratégico, desenvolvido e atualizado nos debates 
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realizados neste evento. Essa experiência de superar limites territoriais para agir a 

partir de causas comuns, pode ser compreendida como um exemplo de iniciativa 

que favorece o desenvolvimento da competência societal discutida por Brunstein, 

Scartezini e Rodrigues (2012, p. 586), já que estimula os envolvidos a lidar com “o 

impacto social e ambiental das empresas”, visando a uma relação pautada na 

sustentabilidade.  
 

Canadá 
Realização de teleconferências para discussão e tomada de 
posição com relação a tópicos relevantes para sustentabilidade 
empresarial. 

CGLI - Canadá - EUA Desenvolvimento de planos estratégicos de ação sustentável 
para a região dos grandes lagos. 

EUA - BCSD Comunicação com os associados para demonstrar os benefícios 
da sustentabilidade às empresas. 

Quadro 17: BCSDs América do Norte. 
Fonte: Autor, a partir da análise dos sites institucionais. 

Ao se analisarem os projetos desenvolvidos pelos BCSDs da Ásia, descritos 

no Quadro 18 abaixo, encontram-se iniciativas educacionais comuns aos Conselhos 

dos outros continentes tais como seminários, oficinas, formação de rede de 

negócios, grupos de trabalhos e encontros anuais de sustentabilidade. Observa-se, 

no entanto, nos BCSDs da Índia e do Japão, programas que destacam a 

preocupação da integração da empresa com a comunidade. Essas iniciativas 

corroboram as discussões de Holton, Glass e Price (2009) e de Arruda e Quelhas 

(2011) sobre a necessidade de desenvolver a capacidade do colaborador se 

relacionar com a comunidade local a fim de que a preocupação com o DS supere os 

limites da empresa. Destaca-se também a atuação do BCSD do Sri Lanka que 

realiza ações junto às faculdades para sensibilizar os jovens administradores com a 

discussão sobre o futuro sustentável, o que vai ao encontro da afirmação de 

Lambrechts et al. (2012) sobre a importância de desenvolver a competência da 

orientação para o futuro, a fim de formar profissionais compromissados com o DS. 
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China BCSD Promoção de congressos para partilha de práticas de gestão 
ambiental e negócios sustentáveis. 

BCSD Indonésia Oficinas e seminários nas empresas associadas. 

BCSD Cazaquistão Organização de grupos de trabalho para compartilhar ferramentas 
de gestão socioambiental. 

BCSD Coreia Programa de educação para a sustentabilidade para os 
funcionários. 

BCSR Malásia 
Promoção de oficinas de lideranças para capacitar líderes 
empresariais a aplicar os princípios de sustentabilidade em seus 
negócios. 

BCSD Mongólia Promoção de palestras e fóruns sobre sustentabilidade, e ações de 
preservação ambiental. 

BCSD Paquistão 
Formação da rede de negócios para desenvolver o capital 
intelectual dos empresários para efetivar projetos de energia mais 
limpa. 

BCSD Cingapura Início de atividades em 2012 com o Fórum Empresarial 
Responsável. 

BCSD Sri Lanka 
Realização de reuniões, seminários e oficinas junto a faculdades 
para sensibilizar os futuros empresários com relação à 
sustentabilidade. 

BCSD Taiwan 

Serviços de consultoria e treinamentos para as empresas. Fórum de 
Sustentabilidade empresarial para partilha de melhores práticas. 
Realização do programa de investimento comunitário com foco na 
capacitação das pessoas em eficiência energética. 

BCSD Tailândia 

Criação do Centro de Gestão Empresarial sustentável com o intuito 
de integrar as práticas tradicionais dos negócios às práticas 
sustentáveis, o foco do projeto são alunos do MBA. Realização de 
oficinas e seminários com empresários. 

BCSD Emirados Árabes Seminários e workshops sobre desenvolvimento sustentável; 

BCSD Vietnã Realização de campanhas de sensibilização sobre a importância de 
negócios sustentáveis. 

BEC - Hong Kong Realização de eventos, treinamentos e incentivo à implantação de 
sistema de gestão ambiental. 

BSR - Israel Conferência anual para discutir práticas sustentáveis. 

CII - Índia 
Assessoria às indústrias no desenvolvimento de programas de 
cidadania corporativa para fortalecer a imagem junto às 
comunidades. 

Nippon Keidanren - Japan 

Adesão das empresas e oficinas de capacitação sobre o plano de 
ação para o ambiente em qual se discute a responsabilidade dos 
indivíduos, empresas e comunidades locais no desenvolvimento 
sustentável. 

PBE - Filipinas Campanhas de comunicação para incentivar as empresas a 
implantarem projetos de responsabilidade social corporativa. 

TERI-BCSD Índia 
Promoção do Encontro Anual do CEO Sustentável, Publicação de 
livros e periódicos, emissão de boletins trimestral, organização de 
treinamento sobre relatórios de sustentabilidade. 

Quadro 18: BCSDs Ásia. 
Fonte: Autor, a partir da análise dos sites institucionais. 
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As ações expostas e discutidas anteriormente parecem ser, por vezes, 

pontuais, nem sempre sinalizando, pelos documentos, uma atuação mais densa no 

processo de DCpS. De toda forma, reconhece-se que essas iniciativas vêm de 

alguma forma, ou em algum nível, incentivando medidas em direção à 

sustentabilidade. Cabe destacar ainda que, nas ações desenvolvidas pelos BCSDs, 

identificaram-se projetos que abrem processos de diálogos entre os diversos atores 

envolvidos na discussão de DS, revelando o modo de atuação dos Conselhos, que 

buscam influenciar o governo e a sociedade.  

O desenvolvimento da Agenda CEBDS - Por um Brasil Sustentável 

representa exemplo desta experiência, na medida em que propõe o 

desenvolvimento de políticas públicas que incentivem um ambiente regulatório 

propício ao DS, de modo a favorecer as boas práticas de sustentabilidade nas 

empresas, governos e sociedade. Observa-se que o BCSD Brasil pretende, por meio 

dessa ação, pautar os os interesses do segmento empresarial na discussão de DS, 

apresentando propostas em áreas de economia verde competitiva; regulamentação 

dos recursos naturais; saneamento, saúde e qualidade de vida; mobilidade, 

reciclagem e construção sustentável; consumo inteligente e energia limpa. Desse 

modo, o que se percebe é que a Agenda CEBDS busca influenciar os programas de 

governo, de modo que considerem, em sua pauta política, os projetos e discussões 

das empresas Associadas ao Think Tank BCSD Brasil. 

 Outro caso que merece atenção é o YMT, realizado pelo BCSD Portugal. A 

ação busca, por meio de dinâmicas que conciliam contextos formais e informais de 

aprendizagem, provocar os jovens empresários a desenvolver projetos que 

respondam a temas transversais relacionados ao DS, abrindo o discurso do setor 

empresarial a traduções dos outros atores, tais como o governo e a sociedade. A 

participação do BCSD Portugal na Rede Nacional de Responsabilidade Social – 

RSO PT também merece singular atenção, pois este espaço discute a necessidade 

de formação de Territórios Sustentáveis, nos quais o Desenvolvimento Local se 

apresenta como fator chave para o DS. Nas duas iniciativas, observa-se uma 

abertura do discurso empresarial às leituras dos outros atores do processo de DS, 

no entanto, essa acolhida a interpretações divergentes é limitada, visto que o intuito 

não é modificar suas ações a partir da discussão, mas fortalecer a pauta e 

disseminar a visão do setor empresarial sobre os dilemas da questão 
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socioambiental, de modo a influenciar os discursos e ações da sociedade e do 

governo. 

Além disso, no mapeamento das ações de DCpS realizado, observou-se uma 

preocupação comum dos Conselhos em alinhar as suas ações locais às diretrizes 

desenvolvidas pelo WBCSD, principalmente com relação a dois documentos de 

referência, o Visão 2050 e o Ação 2020. Nos próximos parágrafos serão analisados 

como o BCSD de Portugal e BCSD do Brasil lidam com estes documentos em seu 

cotidiano, de modo a compreender os conceitos e as oposições reveladas em seus 

discursos. 

 
 
8.2 A relação entre Visão 2050, Ação 2020 e o caminho de DCpS no BCSD Portugal 

e no BCSD Brasil (CEBDS) 

 

Com o intuito de compreender os sentidos das iniciativas, as metodologias e 

as estratégias desenvolvidas pelos conselhos do BCSD Portugal e BCSD Brasil, no 

que se refere à DCpS, analisaram-se documentos e realizaram-se entrevistas com 

Especialistas, Coordenadores e Participantes das ações relacionadas à temática. 

Além disso, buscou-se frequentar estes espaços, a fim de perceber o modo como é 

conduzida a dinâmica destes encontros e as possíveis lacunas deste processo. 

Neste caminho, observaram-se deslocamentos e rasuras no discurso oficial 

disseminado pelo WBCSD, seja por meio da tradução de documentos, ou através de 

programas específicos voltados para o DCpS. No quadro a seguir, procura-se 

descrever o percurso desta análise.   
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Temáticas prioritárias : 
BCSD Brasil (CEBDS) 

Temáticas prioritárias : 
BCSD Portugal 

Energia e Mudança do Clima, Comunicação,  
 Educação, Finanças Sustentáveis,  

Mobilidade Sustentável, Água, Biodiversidade 
e Biotecnologia 

Desenvolvimento Social,  
Economia, Capital Natural, Energia, Cidades e  

Infraestruturas, Indústrias e Materiais 

Quadro 19: Percurso da Análise. 
Fonte: Autor, a partir da análise dos dados 

 

Como visto no quadro, os Conselhos Empresariais de Portugal e do Brasil 

procuram discutir uma série de temas relacionados ao DS, por meio de relatórios 

que externam as propostas dos segmentos associados à entidade (grandes 

empresas do mercado). No entanto, apesar dessa diversidade de campos de 

discussão e/ou atuação, quando se atenta aos documentos que servem de 

inspiração para a realização das ações de DCpS (PESE e YMT), identificam-se dois 

relatórios de referência, o Visão 2050 e o Ação 2020, conforme depoimentos: 
O visão 2050 representa o pensamento dos dirigentes das empresas 
associadas, é a nossa visão de futuro, o caminho para DS, e serve de 
referência para todas as nossas ações (Coordenação P6). 
 
O Ação 2020 provoca todos os Associados do BCSD a desenvolver ações 
que colaborem para o alcance do Visão 2050, as iniciativas de DCpS, 
devem estar alinhadas a este pensamento (Coordenação B6). 

 No que tange ao CEBDS, a iniciativa que se revela como experiência de 

DCpS, na medida em que procura preparar os profissionais para a elaboração dos 

relatórios de sustentabilidade, é o Parceria Empresarial para os Serviços 

Foco na gestão 
sustentável dos 
Ecossistemas	  

Foco na Formação de 
Embaixadores de DS 

para atuarem nas 
Empresas	  
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Ecossistêmicos (PESE). No BCSD Portugal, por sua vez, é o projeto Young 

Managers Team (YMT) que se dedica a preparar os empregados para lidar com a 

sustentabilidade nos negócios. Para subsidiar a análise foram entrevistados seis 

integrantes da Equipe de Gestão do BCSD Portugal, denominados nesta pesquisa 

como Coordenação P, e seis participantes das iniciativas de DCpS, denominados 

como Associados P. No CEBDS, foram entrevistados seis integrantes da Equipe de 

Gestão, denominados como Coordenação B e seis participantes denominados como 

Associados B. Os entrevistados denominados “Associados” são empregados 

envolvidos em projetos de DCpS nas Empresas vinculadas aos Conselhos 

Empresariais. Além disso, com o intuito de tecer considerações preliminares sobre 

as competências traçadas nas iniciativas de DCpS, buscou-se ouvir três 

Especialistas de sustentabilidade empresarial em Portugal  e três no Brasil (dois da 

área acadêmica, dois diretores de Think Tank com enfoque na preservação 

ambiental, dois representantes do segmento governamental). Deste modo, 

estudaram-se essas experiências e as rasuras ocorridas no caminho, atentando-se 

aos argumentos dos entrevistados, que deslocam as oposições e abrem os 

discursos do WBCSD sobre DS a outras traduções. 

 

 

8.3 Traduções e Rasuras do DS por meio do Projeto Visão 2050 e da Ação 2020 
 

O discurso do WBCSD a partir de 2010 foi influenciado pelo projeto Visão 

2050, a sua elaboração foi precedida por workshops e pela interferência direta de 29 

empresas associadas. Este processo foi marcado por traduções, transformações e 

rasuras no conceito de DS, na medida em que se propôs desenvolver um 

instrumento para guiar as ações de sustentabilidade empresarial. 

Por meio desse documento, o WBCSD busca pautar as discussões em torno 

do DS, destacando a importância da ação integrada entre governos, empresas e 

sociedade civil para alcançar a visão 2050 descrita abaixo: 
Em 2050, cerca de 9 milhões de pessoas vivem bem, respeitando os imites 
do planeta. A população mundial começou a estabilizar, principalmente a 
educação e a emancipação econômica das mulheres e ao aumento da 
urbanização. Mais de 6 milhões de pessoas, dois terços da população 
vivem em cidade. As pessoas dispõem de meios para fazer face às suas 
necessidades humanas básicas, incluindo a necessidade de uma vida digna 
e de um papel significativo nas suas comunidade (Visão 2050, p. 5) 
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Ao se analisar a publicação, buscou-se destacar as configurações textuais 

(conceitos, instituições, metáforas e oposições) que sustentam o discurso sobre DS 

do WBCSD, o intuito foi compreender como os agentes são envolvidos por esses 

discursos e observar as traduções que ocorrem neste processo. Abaixo algumas 

destas configurações textuais são expostas e discutidas: 

 
1- Este relatório estabelece uma 
plataforma para o diálogo, para 
o levantamento das questões.  
(Visão 2050, contracapa) 

2 - As empresas terão que fazer 
o que fazem melhor: inovar, 
adaptar, colaborar e executar. 
(Visão 2050, mensagem co-
promotores) 

3 – Fazer mais com menos, criar 
valor, prosperar, e melhorar as 
condições humanas. 
(Visão 2050, mensagem co-
promotores) 

Quadro 20: Conceitos 1,2,3. 
Fonte: Documento Visão 2050 
 
 
 

Quadro 21: Conceito 4. 
Fonte: Documento Visão 2050 

Como visto, os conceitos expostos buscam estabelecer um caminho para a 

realização do Visão 2050, ao definir que as características principais a serem 

assumidas pelas empresas, neste campo de discurso, deve perpassar pela 

capacidade de “inovar, adaptar, colaborar e executar” (Visão 2050, contracapa), de 

modo a estarem preparadas para responder as questões complexas da temática, 

tais como:  
1. Como é um mundo sustentável?  
2. Como o podemos concretizar? 
3. Que papéis podem as empresas desempenhar para promover uma 

evolução mais rápida para este mundo? (Visão 2050, contracapa) 

Como citado no documento, esta “governação” de interesses a favor do DS 

reconhece no segmento empresarial condições privilegiadas para assumir a 

4 - Um caminho é um 
conjunto de 
referências que 
ilustram a transição 
para um determinado 
cenário, neste caso 
para a visão 2050 
(Visão 2050, p. 10) 
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liderança neste processo, já que o que se busca como prática é “fazer mais com 

menos, criar valor, prosperar, e melhorar as condições humanas” (Visão 2050, 

mensagem co-promotores). Destaca-se que o documento visa, além de influenciar 

ações, projetos e investimentos, direcionar pensamentos, como revelado pela 

Coordenação B2: “O Visão 2050 influencia ações e projetos, direcionamento de 

investimentos e pensamentos”.  

 Esses conceitos a respeito do caminho para o DS se desenvolvem a partir de 

sua relação com uma definição que se manifesta como ambiguidade, que orienta, 

centraliza e procura guiar as ações no campo da sustentabilidade empresarial, 

conforme a figura a seguir: 

	  
Quadro 22: Ambiguidades na relação entre empresas, governo e sociedade. 
Fonte: Documento Visão 2050 e análise dos dados. 
 

 O termo “ambiguidades”, como propõe Derrida, representa bem a relação que 

se revela neste discurso entre empresas, governos e sociedade, há uma 

disseminação de sentidos, fazendo com que, em determinados acontecimentos, 

ocorra uma concordância no discurso, e em outros eventos, se vivencie 

divergências, lacunas e aporias nesta comunicação. Assim, na medida em que a 

1- Este relatório estabelece uma 
plataforma para o diálogo, para o 
levantamento das questões de 
sustentabilidade (Visão 2050, 
contracapa). 

 

2 - As empresas terão que fazer 
o que fazem melhor: inovar, 
adaptar, colaborar e executar 
(Visão 2050, mensagem co-
promotores).  

 

3 – Fazer mais com menos, criar 
valor, prosperar, e melhorar as 
condições humanas (Visão 2050, 
mensagem co-promotores).  

Ambiguidades 

Nova configuração das relações 
entre Empresas, Governo e 
Sociedade 

Discordância:  Interesses 
divergentes estão em jogo. 
Quem assume liderança do 
processo de transição para a 
sociedade sustentável?   

Concordância: há interesses 
convergentes como a 
necessidade de ambiente 
regulatório favorável à 
estabilidade de longo prazo em 
detrimento do sucesso de curto 
prazo. 
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proposta do WBCSD é tornar o relatório uma “plataforma para o diálogo”, pode-se 

observar ambiguidades desta relação em todo o texto do documento 2050, 

principalmente no que tange aos interesses dos atores nas nove áreas de atuação 

definidas no documento, conforme exposto abaixo: 

Valores das pessoas Desenvolvimento humano Economia Agricultura Florestas 
Edifícios Mobilidade Materiais Energia e potência 

Quadro 23: Áreas de atuação. 
Fonte: Documento Visão 2050, p. 12 e p. 13. 

A ambiguidade revelada na relação entre empresas, governos e sociedade é 

definida pelo WBCSD como dilemas, questões difíceis que precisam ser 

respondidas na busca de caminhos para o DS. Estas questões apresentam-se como 

elementos desestabilizadores na medida em que abrem campos discursivos, 

oportunizam caminhos e provocam o leitor do documento Visão 2050 a pensar sobre 

os modos de realizar as mudanças no plano econômico, social e ambiental. Ainda 

assim, estas perguntas, paradoxalmente, também assumem o sentido de concentrar 

e definir a discussão, quando fecham os questionamentos a estes temas, buscando 

direcionar o modo de pensar dos atores envolvidos no percurso. Há neste propósito 

a prática da ilusão do controle, quando se acredita poder cercar as interpretações e 

traduções por meio de referências de sentido, questões difíceis e dilemas.  

Questões difíceis e dilemas 
• Quem serão (ou deverão ser) os primeiros intervenientes – as pessoas, os governos ou as 
empresas? Ou, como sugerido neste projeto, todos terão de intervir ao mesmo tempo? Quando é 
que as empresas vão estar preparadas para avançar com outras partes interessadas? 
• De que forma as empresas, os governos e a sociedade podem colaborar para estimular as 
pretendidas mudanças de valores e de comportamentos? 
A confiança e a perspectiva de longo prazo são ingredientes essenciais para a abordagem destas 
matérias e para a implementação de processos de decisão integrados. Estes requisitos levantam 
algumas questões importantes: 
• Como podemos alcançar esse nível de confiança? 
• Como podemos dar/criar os incentivos adequados para que os dirigentes das empresas e dos 
países favoreçam a estabilidade de longo prazo e o progresso em detrimento do sucesso de curto 
prazo? 
• De que forma os governantes e as empresas podem implementar a reestruturação econômica 
necessária rapidamente e sem provocar desemprego e insegurança econômica?  
Quadro 24: Questões difíceis e dilemas. 
Fonte: Documento Visão 2050, p. 11. 
 

Como visto, os dilemas revelam questões relacionadas à liderança do 

caminho rumo aos objetivos do Visão 2050, propõe-se que as respostas precisam 

ser encontradas por meio da colaboração entre os atores, no entanto, quem definirá 
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os incentivos e os modos para este diálogo? Esta questão é discutida no próprio 

documento e relatada também pelo Associado P1, ao analisar os principais riscos na 

busca deste consenso, que em sua opinião. 
[...] centram-se na incapacidade que os estados-chave têm de concordar 
quanto ao funcionamento deste sistema. O mundo pode vir a ficar mais 
fragmentado, incapaz de chegar a um acordo quanto às mudanças a 
realizar ou à forma de geri-las (VISÃO 2050, p. 32).  
 
O Visão 2050 não representou grandes avanços, penso que ele representa 
uma utopia que não vai sair do papel, já que ele depende da boa vontade e 
envolvimento do governo. E principalmente exige uma mudança radical das 
práticas dos atores envolvidos, algo que, ao meu ver, não vai acontecer 
(Associado P1).  

O propósito do WBCSD durante o caminho do Visão 2050 é produzir um 

discurso que mobilize e engaje as empresas, governos e sociedade na discussão do 

DS. Há neste percurso, portanto, traduções e rasuras que se manifestam como 

produção de sentido, na busca por definir o papel de cada ator neste processo, no 

qual é possível observar momentos de abertura e situações de fechamento do 

discurso. A abertura ocorre quando propõe-se o diálogo como modo de buscar 

soluções, no intuito de se refletir sobre alternativas para responder as questões 

complexas relacionadas à temática. O fechamento do discurso a outras 

possibilidades e definições de caminhos, por sua vez, acontece com base na 

oposição entre acordos e disseminações. Essa dicotomia é utilizada pelo WBCSD 

para classificar posturas que facilitam ou dificultam a busca do cenário traçado por 

meio do Visão 2050, conforme exposto abaixo: 
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Quadro 25: Oposição entre Acordo e Disseminação. 
Fonte: Autor a partir da análise de dados. 

 

Não se questiona neste texto a importância do Visão 2050 para o WBCSD, no 

entanto, demonstra-se o paradoxo da escolha, que se realiza no processo de busca 

pelo DS, ao assumir caraterísticas de abertura a práticas sustentáveis pelo setor 

empresarial, e ao mesmo tempo, ser uma ação que pode limitar as possibilidades de 

novas traduções, quando se busca fechar as discussões em uma perspectiva, que 

focam as ações no curto prazo e em alguns setores específicos, como exposto nos 

fragmentos abaixo: 
O Visão 2050 é fundamental pois representa um compromisso das 
empresas com o futuro sustentável, o 2020 já sinaliza quais as ações 
devem ser desenvolvidas para alcançar este futuro. No entanto, a partir do 
momento em que se escolhem e definem nove focos a serem priorizadas na 
ação, acaba-se por limitar a participação de determinadas áreas na 
discussão. Assim vive-se um paradoxo, ao mesmo tempo que ter uma visão 
de futuro é fundamental para guiar as ações, essa escolha acaba por limitar 
a participação de certos setores na discussão (Associado P2). 
 
A dificuldade do empresário ao lidar com a sustentabilidade relaciona-se à 
cobrança de respostas no curto prazo, espera-se e se direciona o tempo do 
trabalho para a busca de metas em uma perspectiva de 2 anos, quando o 
alcance destes objetivos, de maneira sustentável, só é possível em uma 
perspectiva de 10 a 15 anos (Associado B3). 
 

Observa-se, portanto, que o alcance do cenário proposto no Visão 2050 

pressupõe o seguimento de um caminho, de um conjunto de referências para guiar 

as ações dos atores, essa bússola pretende fixar uma maneira de compreender as 

singularidades da questão socioambiental, já que se busca a definição de acordos e 

estratégias de ação para responder as questões de sustentabilidade. O que se vê é 

OPOSIÇÃO:	  

Acordo:	  Consenso	  sobre	  o	  caminho	  para	  o	  DS	  

X	  

Disseminação:	  Divergentes	  leituras	  sobre	  DS	  	  

	  

  CONCEITO: 

4 - Um caminho é 
um conjunto de 
referências que 
ilustram a transição 
para um 
determinado cenário, 
neste caso para a 
visão 2050 (Visão 
2050, p. 10) 
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a ilusão do controle dos sentidos neste trajeto de traduções e rasuras (DERRIDA, 

1973). Concomitantemente, o caminho, quando compreendido como disseminação, 

se transforma em jogo de significações, em pharmakon, em leitura que se assume 

como processo de produção de sentidos. Assim, a transição para um determinado 

cenário perde o seu foco e se desloca, produzindo outros acontecimentos, outras 

leituras sobre o caminho para o DS. 

Reconhecendo estes dilemas, paradoxos, aporias, lacunas, traços e rasuras 

no desenvolvimento do projeto Visão 2050, observa-se que a oposição Acordo e 

Disseminação é deslocada, abrindo-se a outros discursos. A diversidade de 

opiniões, interesses e práticas quando interpretada a partir desta outra leitura, não é 

compreendida como risco para a promoção de um futuro sustentável, mas sim como 

algo que se revela no processo de tradução do DS, neste acontecimento, e no 

próprio desenvolvimento e transformação destes conceitos.  

Assim, compreende-se que a atuação do WBCSD como think tanke, em 

alguns acontecimentos, se apresenta como uma discussão de pensamento “carro 

blindado”, quando busca-se o discurso definitivo sobre a visão de longo prazo e as 

“estratégias de ação” mais adequadas para se alcançarem os objetivos traçados. 

Neste percurso, todavia, encontram-se posturas e aporias que abrem este discurso 

à colaboração de outros atores, possibilitando a sua tradução como um pensamento 

“cisterna”, um espaço no qual admitem-se os riscos, os imprevistos e as múltiplas 

interpretações, como algo que faz parte do caminho, do percurso. Isso se revela 

quando se entende o Visão 2050 como uma “plataforma de diálogo” e de 

“levantamento de questões”, postura que favorece o desenvolvimento de 

competências dos atores envolvidos, já que a prioridade não é o fim, mas a 

valorização da rede e do caminho. Nesse sentido, diante da indecidibilidade de 

posturas e pensamentos, observam-se modos divergentes de compreender a 

tradução do Visão 2050 e sua relação com o Ação 2020.  
O documento 2050 foi apenas traduzido para o Português, já o documento 
2020 foi adaptado para a nossa realidade. O visão 2050 serve de referência 
para ações do BCSD, está dividido em nove áreas de atuação. Em Portugal, 
escolheram-se seis destes nove itens para se priorizar em nossa Ação 
2020. Em 2014 serão priorizadas as áreas de Desenvolvimento Social, 
Economia, Capital Natural, Energia, Cidades e Infraestruturas, Indústria e 
Materiais (Associado P3). 
 
O 2020 é uma ação importante, pois se identificam áreas de atuação, nas 
quais os empresários desenvolvem ações de maneira autônoma. Destaco a 
primeira área que trata do alinhamento entre as competências 
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desenvolvidas no meio escolar e as competências exigidas pelas empresas 
destes profissionais (Associado B4). 
 

Observa-se que ao se afirmar que o documento Visão 2050 foi “apenas” 

traduzido para o português, ignora-se a problemática da tradução marcada por 

rasuras, deslocamentos e desvios, ao supor que este ato é instrumental e que a 

fidelidade ao texto original se mantém neste caminho. No entanto, a produção de 

sentidos que ocorre neste percurso é assumida quando se diz que o documento 

“Ação 2020 foi adaptado para a realidade”, parece que reconhece-se a possibilidade 

de dividir e classificar os dois documentos, um voltado para subsidiar o 

desenvolvimento de competências constatativas (Visão 2050), e outro voltado para 

competências mais performativas, na qual desenvolvem-se as “ações” (Ação 2020). 

Com essa postura de dividir os momentos, os tempos de desenvolvimento 

das competências, assume-se a ilusão do controle do comportamento e das 

interpretações das pessoas (logocentrismo). Todavia, ao entender que a linguagem 

impede esta divisão entre competência constatativa e performativa, compreende-se 

que o acontecimento da tradução do Visão 2050 já se caracteriza como um ato 

performativo, na medida em que os conceitos já são rasurados durante a leitura, no 

processo de pensar e questionar sobre as melhores formas de a empresa agir para 

alcançar o DS. Assim, esta indecibilidade entre os tempos, entre a leitura 

constatativa e o agir performativo, se faz presente como rasura nas iniciativas do 

Ação 2020 possibilitando estranhamentos, situações de aporia, na qual a oposição 

entre acordo e disseminação é deslocada, sendo utilizada nos argumentos de modo 

diferente. 
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Oposição que se revela 
no Visão 2050 e no Ação 
2020 e é rasurada no 
processo de tradução. 

Acordo 
X 

Disseminação 

Think Tanke  

Estranhamentos e incômodos:  
-Compreensão sobre o sentido do consenso na discussão da questão 
socioambiental; 
- Discussão sobre as causas e consequências da Crise Econômica no 
processo de DS. 
Ambiguidades: 
Relação entre Empresas, Governo e Sociedade que se apresentam 
com interesses divergentes em alguns acontecimentos (liderança do 
processo de transição para a sociedade sustentável?) e interesses 
convergentes em alguns aspectos (necessidade de ambiente 
regulatório favorável à estabilidade de longo prazo em detrimento do 
sucesso de curto prazo). 

Argumentos que 
deslocam a oposição e a 

utilizam em uma 
condição diferente. 

Na história do BCSD e da sustentabilidade empresarial percebemos 
avanços e recuos, obtivemos avanços na agenda e no envolvimento 
das empresas, no entanto, o questionamento que se faz é: as 
empresas começaram a criar setores especialistas em DS para 
responder à demanda da sociedade por uma gestão sustentável, ou, 
de fato, se dedicaram a repensar o posicionamento e o modelo de 
seus negócios? (Coordenação B5) 
Pode-se afirmar que a principal mudança na atuação do BCSD 
relaciona-se ao foco de suas ações, antes direcionadas para a 
sensibilização dos empresários com relação à importância da 
temática. Hoje, com a compressão sobre a importância do tema, o 
foco das iniciativas direciona-se para outros campos, como é o caso 
da articulação das ações com os governos para o desenvolvimento de 
políticas públicas. (Coordenação B4)  
Pode-se olhar a crise sob diferentes perspectivas, por um lado 
prejudicou os investimentos das empresas no campo da 
sustentabilidade empresarial, por outro lado, abriu-se a oportunidade 
de pensar ações e medidas que, de fato, promovem um 
desenvolvimento sustentável (Associado P3). 
A crise econômica nunca pode ser analisada a partir de apenas um 
olhar, não existe opinião certa ou errada neste assunto, o que se 
verificam são percepções diferentes que devem ser consideradas na 
avaliação de suas causas e consequências. Desse modo 
compreende-se uma parte do todo, e consegue-se “planear” melhor os 
caminhos e decisões a serem tomadas pelas empresas (Associado 
P6).  

Constatação: A crise econômica gerou um incômodo na proposição de futuro descrita no Visão 
2050, provocando os empresários a repensarem o sentido do consenso na discussão da questão 
socioambiental. Neste cenário, o Ação 2020 se constituiu em um espaço de disseminação de 
perspectivas sobre os caminhos para o alcance do DS, com a compreensão da necessidade de 
articular ações com os governos e a sociedade, refletindo sobre as medidas que de fato, 
modificam o modelo de negócios e promovem o DS. 
Quadro 26: Processo de tradução no Visão 2050 e Ação 2020. 
Fonte: Autor, a partir da análise de dados. 
 

Como visto no quadro acima, a crise econômica causou um estranhamento 

no caminho definido no documento Visão 2050, este pensamento da margem abriu 

oportunidade para o deslocamento da oposição Acordo e Disseminação no que se 
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refere à relação entre Empresas, Governo e Sociedade. Desse modo, ao planejar o 

Ação 2020, essas mudanças no caminho possibilitaram compreender a 

disseminação de perspectivas e modos de ação não como um dilema a ser evitado, 

mas sim como uma tradução, uma rasura na interpretação e no discurso oficial 

desenvolvido pelas empresas.  

Os argumentos expostos pelos atores envolvidos no desenvolvimento do 

Visão 2050 e do Ação 2020 utilizam a oposição acordo e disseminação de modo 

deslocado, dando um impacto e uma condição diferente, ao afirmarem, cada um do 

seu modo, que a forma de enfrentar a crise e o caminho para a promoção do DS não 

se alcança de maneira isolada, a partir de um discurso, de uma interpretação, mas 

sim pela valorização das discordâncias, das diversas traduções dos atores 

envolvidos neste percurso. Apesar disso, questiona-se o modo como se lidou com 

essas opiniões divergentes no trajeto, o próprio argumento desenvolvido pela 

Coordenação B5 provoca-nos a refletir se a acolhida desses discursos ocorreu por 

meio de uma receptividade hospitaleira (DERRIDA, 2013, p. 43-44), assumindo um 

pensamento “cisterna” (aberto a outras traduções, de modo a modificar os modelos 

de negócios das empresas), ou se restringiu a um pensamento “carro blindado” 

(fechado a outras rasuras), o que nos leva a questionar, a partir da análise dos 

relatos: A tradução destes discursos em programas educacionais tem potencial de 

colaborar em alguma medida com a modificação dos modelos de negócios das 

empresas? Até que ponto a atuação do WBCSD como think tanke colaborou para o 

desenvolvimento de competências para a sustentabilidade nos conselhos 

empresariais? Qual a natureza das competências reveladas nas ações educacionais 

desenvolvidas pelo BCSD Brasil e pelo BCSD Portugal? Para responder a essas 

questões, analisaram-se os conceitos e oposições que sustentam o discurso de DS 

dos conselhos nacionais e regionais vinculados ao WBCSD, seguido pelo estudo 

dos projetos desenvolvidos no BCSD Portugal e no BCSD Brasil. 
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8.4  Conceitos e oposições que sustentam o discurso de DS do BCSD Brasil 
“CEBEDS” e do BCSD Portugal 

 

A partir da análise das entrevistas, observa-se que o WBCSD realiza uma 

rasura no conceito de DS, de modo a traduzir para o setor empresarial as demandas 

da sociedade por uma gestão voltada à sustentabilidade, neste processo 

identificamos que são desenvolvidos ferramentas e conceitos que servem como guia 

para as empresas que desejam ser reconhecidas como sustentáveis. A publicação 

de documentos sobre estes temas faz parte de uma estrutura de discurso que busca 

disseminar o pensamento e a posição do WBCSD para as empresas. Neste 

percurso foram identificadas configurações textuais (conceitos, instituições, 

metáforas e oposições)2 que sustentam o discurso de DS e servem de argumento 

para “sensibilizar, envolver e engajar” os funcionários das empresas de modo que 

eles sejam os entusiastas das ferramentas gerenciais disseminadas pelo WBCSD. 

Nos próximos parágrafos analisaremos estas configurações textuais e 

posteriormente discutiremos como elas se relacionam com as iniciativas de DCpS 

realizadas pelo BCSD Portugal e CEBDS. 

1- Você não 
pode gerir o 
que você não 
pode 
mensurar. 
(Coordenação 
P2) 

2- Uma vez 
mensurado 
você pode 
fazer o 
gerenciamento. 
(Coordenação 
P1) 

3 - Os empresários 
são os atores da 
sociedade com 
maior capacidade 
de liderar o DS  
(Coordenação P3). 

4 - Se a alta 
liderança CEO não 
concordar com o 
projeto a coisa não 
caminha. Nós 
precisamos 
sensibilizar a alta 
liderança. 
(Coordenação B2) 

5 - Queremos ser 
a vanguarda da 
sustentabilidade 
empresarial 
(Coordenação B1) 

6 - É preciso 
dar velocidade 
e escala para 
ser ouvido 
(Coordenação 
B3) 

Quadro 27: Conceitos que sustentam o discurso do WBCSD sobre DS. 
Fonte: Autor a partir da análise de dados. 

A leitura destes conceitos à luz da desconstrução de Derrida envolve uma 

mudança de postura na qual o foco da interpretação é o marginal, o que antes não 

era considerado central agora passa a ser lido e discernido no discurso.  Uma leitura 

rápida e sem fidelidade ao texto dos conceitos 1, 2 não possibilita perceber a 

importância deles para o desenvolvimento do discurso e das ações do WBCSD.  Os 

conceitos 1 e 2 defendem uma maneira de pensar o DS vinculado ao discurso da 

matriz oficial, cuja gestão é baseada no uso de ferramentas e indicadores que 

servem de base para a decisão nos negócios, esses conceitos são apoiados pelas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  	  As configurações textuais foram detalhadas no Quadro 2 desta tese. 
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oposições reveladas nos discursos da Coordenação P1 e da Coordenação P2. Os 

entrevistados afirmam que há Empresas Maduras e Empresas Não Maduras na 

discussão de sustentabilidade, ou seja, empresas que compreendem a importância 

da temática e que conseguem medir a sua dependência e impacto com relação aos 

recursos ambientais. A relação entre oposição e conceitos é exposta na figura 

abaixo: 

	  
Figura 2: Conceitos 1,2,3. 
Fonte: Autor, a partir da análise de dados. 

 

Como demonstrado, o conceito 3 também possui relação com as oposições 

de Empresas Maduras e Empresas Não Maduras. Isso se evidencia na afirmação do 

Coordenação P2:  
À medida que o empresário compreende a importância de liderar o 
processo de DS, ele começa a buscar ferramentas que o auxiliem na tarefa 
de gerenciar a questão socioambiental.  
 

A Coordenação P3 e a Coordenação P2 argumentam que os empresários são 

os atores que possuem mais capacidade de liderar o processo de DS por possuírem 

mais dinheiro do que as ONGs e mais “flexibilidade em suas ações do que os 

governos”. Observa-se que essa argumentação se traduz nos conceitos 4 e 5 na 

medida em que o WBCSD busca ser a “vanguarda da sustentabilidade empresarial, 

ser a voz do empresariado”, e para alcançar este objetivo, a alta liderança das 

empresas precisa estar sensibilizada, envolvida e engajada na promoção de ações 

sustentáveis, pois se a “alta liderança não concordar, o projeto não caminha”. 

Conceitos 

1 Você não pode gerir o que você 
não pode mensurar. 
(Coordenação P2)  

2 Uma vez mensurado você pode 
fazer o gerenciamento. 
(Coordenação P1) 

3 Os empresários são os atores 
da sociedade com maior 
capacidade de liderar o DS 
(Coordenação P3).	  

Oposições  

Empresas Maduras (Conseguem 
gerenciar a questão socioambiental, 
pois são capazes de mensurar a 
relação de seus negócios com os 
recursos ambientais) 

Empresas Não Maduras (Não 
conseguem gerenciar a questão 
socioambiental pois não são capazes 
de mensurar a relação  de seus 
negócios os com recursos ambientais) 
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Verifica-se que a relação das empresas com o meio ambiente não é amistosa, a 

Coordenação B3 discursa que, ao mesmo tempo em que as empresas geram 

impactos ambientais, elas também necessitam dos recursos naturais para a 

condução do negócio. Essa ambiguidade também se verifica na relação com os 

governos, ainda que o WBCSD busque preparar as empresas para liderar o 

processo de DS, a Coordenação B1 argumenta que os governos precisam criar um 

ambiente propício para essa liderança, já que “não adianta a empresa adotar um 

produção sustentável se o ambiente propiciado pelo governo favorece o uso de 

energia que consome combustíveis fósseis e não energias renováveis”.  

 

	  
Figura 3: Conceitos 4,5,6. 
Fonte: Autor, a partir da análise de dados. 

 

O conceito 6 é compreendido como uma condição do exercício da liderança 

empresarial na área da sustentabilidade, assim, um dos sentidos da atuação do 

WBCSD, conforme a compreensão da Coordenação B3, é “traduzir a demanda das 

empresas em ações práticas” que promovem “velocidade e escala” para os 

pensamentos e posições do setor empresarial nesta temática. Nesse sentido, 

observa-se que a entidade busca disseminar suas soluções por meio de duas 

estratégias, o desenvolvimento de guias de sustentabilidade e a realização de 

encontros e espaços de discussão para “sensibilizar, envolver e engajar” as 

empresas no processo de DS. Ao analisar os dados, observa-se que as ações de 

DCpS ocorrem a partir de “pontos focais” (CEOs e especialistas em 

Conceitos 

4 - Se a alta liderança CEO não 
concordar com o projeto, a coisa não 
caminha. (Coordenação B2) 

5 - Queremos ser a vanguarda da 
sustentabilidade empresarial 
(Coordenação B1)  

6 – É preciso dar velocidade e escala 
para ser ouvido (Coordenação B3)	  

 

Ambiguidades 

-‐ Relação entre governos e 
empresas (impasses sobre a 
criação de ambiente propício para 
o DS) 
-‐ Relação entre empresas 
e meio ambiente (negócios geram 
impactos ambientais, mas também 
dependem dos recursos naturais)	  	  
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sustentabilidade) que buscam desenvolver as competências formais da 

Compreensão, Análise Crítica, Engajamento, Comunicação, e Visão de Futuro nos 

participantes das Câmaras Temáticas. O intuito é capacitar esses agentes para 

disseminar o conhecimento sobre as ferramentas do WBCSD para todos os setores 

das empresas. Na análise dessas ações educativas se buscará explicar como ocorre 

o processo de DCpS, detalhando inicialmente seus objetivos e metodologia, isso se 

faz necessário para discutir como o WBCSD traduz o conceito de DS para o meio 

empresarial. 

Segundo a Coordenação B1, o Conselho busca desenvolver projetos e 

atividades mais teóricas, por meio de publicações, que servem como benchmarking 

e trocas de experiências entre as empresas associadas ao CEBDS. Além disso, as 

coordenações explicam que a entidade realiza projetos mais práticos como é o caso 

das capacitações, que buscam preparar as empresas associadas para implementar 

as ferramentas de sustentabilidade em seus negócios. A partir dessa análise 

observa-se uma discussão no que se refere à maneira com que o WBCSD age para 

alcançar seu objetivos, indicando que, na compreensão das Coordenações, há uma 

oposição e diferenciação entre ações teóricas, registradas nas publicações, e as 

ações mais práticas, nas quais se realizam projetos de capacitação.  

Segundo as Coordenações, o objetivo destas ações é que o empresário seja 

capaz de compreender e problematizar os conceitos das ferramentas contidas nas 

publicações, e a partir disso analisar criticamente como aplicá-las em seu negócio, 

como inserir seus princípios e diretrizes no planejamento estratégico da empresa. 

Reconhece-se, a partir da análise de dados, um rastro entre as ações ditas 

“teóricas”, que desenvolvem competências constatativas (Compreensão, Análise 

Crítica e Visão de Futuro), e as ações definidas como “práticas”, que desenvolvem 

competências técnicas, mais performativas (Engajamento, Comunicação). Este 

rastro é um elemento constituinte do movimento de tradução (WOLFREYS, 2009), 

vivido pelos profissionais envolvidos nas ações do WBCSD, no qual as metáforas 

ditam o curso das iniciativas de DCpS, que analisaremos a seguir. 
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8.5 A Natureza da competência e o logocentrismo revelados no PESE do BCSD 

Brasil “CEBDS” e no programa YMT do BCSD Portugal 

 

8.5.1  A experiência do PESE  

 
A iniciativa Parceria Empresarial para Serviços Ecossistêmicos – PESE é 

desenvolvida pela Coordenação B1, e surgiu a partir de uma parceria entre o 

CEBDS, a WRI e a FGV, com o objetivo de oferecer um caminho para que as 

empresas brasileiras conhecessem melhor os impactos e dependências de seu 

negócio, por meio da ferramenta Avaliação Empresarial de Serviços Ecossistêmicos 

(ESR), desenvolvida pelo Instituto WRI e pelo WBCSD. A experiência do PESE 

revela um exemplo de disseminação de conhecimento por meio da capacitação de 

fornecedores comuns às empresas associadas do CEBDS.  

Segundo a Coordenação B1, o intuito do PESE é modificar a compreensão 

das empresas no que tange ao significado do termo ecossistêmico, a capacitação 

realizada neste projeto, portanto, visa envolver o empresário na discussão deste 

conceito e pensar meios de aplicá-lo no ambiente de negócios. O meio encontrado 

para realizar esta tradução é demonstrar que, mais do que impactar o meio 

ambiente a empresa possui uma dependência de recursos naturais.  

O primeiro passo do projeto é a definição das empresas que querem 

participar, isto é, realizado por meio de um convite geral, por meio do qual ocorre a 

manifestação delas, conforme descrito nos depoimentos: 
No início do projeto a gente fez uma chamada das empresas que gostariam 
de participar do PESE. Como era um projeto piloto, a experiência inicial do 
projeto envolveu oito empresas participantes (Coordenação B1). 
 
A metodologia envolve quatro representantes por empresa, que participam 
em cada workshop. Como se trata de uma ferramenta bastante específica e 
local, para facilitar sua aplicação, escolheu-se um escopo no qual foi 
necessário contar com a participação dos colaboradores que atuam em 
nível de campo. O corporativo também é necessário, visto que apoia a 
dedicação de tempo dos funcionários para o projeto (Coordenação B2). 
 

Após a escolha de quatro representantes de cada empresa parceira, são 

realizados quatro workshops durante o período do ano com o objetivo de capacitá-

los para compreender e aplicar a ferramenta ESR, que é organizada em 5 passos: 

escolha do escopo; identificação dos serviços ecossistêmicos prioritários; análise 

das tendências dos serviços ecossistêmicos prioritários, identificação de riscos e 
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oportunidades de negócios e desenvolvimento de estratégias de ação. Neste 

sentido, os três primeiros workshops estudam os três primeiros passos da 

ferramenta ESR, e o último workshop estuda o quarto e o quinto passo.  

Observa-se que esses workshops visam desenvolver três competências 

constatativas nos participantes: Compreensão, Análise Crítica e Visão de Futuro. A 

competência da compreensão se revela no curso, quando se busca demonstrar a 

dependência da empresa com os Serviços Ecossistêmicos (SEs), o intuito desta 

ação é que os atores sejam capazes de identificar quais são os SEs mais críticos 

para a instituição, a fim de identificar os riscos e oportunidades desta relação. 

O desenvolvimento da competência da Análise Crítica, neste caso, é 

compreendido como a capacidade de o empresário perceber os SEs, dos quais a 

sua empresa possui dependência, como oportunidades de negócios. Espera-se que 

este agente institucional esteja preparado para colocar em prática estratégias de 

ação alinhadas à visão da empresa na área da sustentabilidade. A competência de 

Visão de Futuro, portanto, é considerada fundamental neste processo, já que toda 

ação elaborada a partir do uso da ferramenta ESR deve ser desenvolvida com base 

no planejamento estratégico da empresa. 

A fim de desenvolver estas competências, durante os quatro encontros do 

PESE, os coordenadores da iniciativa procuraram trazer experiências das empresas 

que já implantaram a ferramenta ESR, de modo a expor as possíveis dificuldades a 

serem enfrentadas durante o curso, é o que a Coordenação B1 define como 

business case, representadas pelas empresas líderes. 
O papel das empresas líderes neste tema é muito importante pois estimula 
as outras empresas a se engajarem no projeto. O elemento do exemplo é 
muito motivador, então usa-se o exemplo de empresas que já estão 
avançadas na discussão de sustentabilidade para se envolver mais 
empresas no PESE (Coordenação B1). 

Um exemplo de business case na aplicação da ferramenta é a empresa do 

Associado B1, o agente procurou desenvolver o ESR a partir da análise da cadeia 

de fornecedores de carne bovina. Assumiu-se como desafio não adquirir produtos de 

área desmatadas em suas operações globais e, devido a este compromisso, foi 

necessário o desenvolvimento de ações de capacitação junto aos fornecedores, 

para que estes adotassem ferramentas de monitoramento de risco ambiental e 

social. O Associado B6 também relata a necessidade de capacitação interna para 

disseminar o conhecimento, visto que a questão socioambiental, muitas vezes, não 
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é abordada na formação do empresários, o que revela uma lacuna na discussão de 

tópicos que envolvem o DS, como, por exemplo, a compreensão sobre a 

biodiversidade. 

Uma dificuldade verificada neste processo de implantação do ESR foi o 

engajamento dos fornecedores, apesar da boa participação dos representantes das 

empresas, nas palestras e oficinas, a adoção de estratégias de ação no dia a dia 

dos negócios enfrentou desafios, devido principalmente à dificuldade em envolver a 

alta direção destes fornecedores, para realizar as mudanças necessárias no 

processo de produção. Este grau de envolvimento aumentou na medida em que se 

encontraram maneiras de demonstrar aos gestores o impacto positivo em seus 

negócios, oriundos da aplicação da ferramenta ESR.  

Outro agente que participou do PESE foi o Associado B2, que definiu como 

foco de ação realizar iniciativas para qualificação da instituição às exigências do 

Índice Dow Jones de Sustentabilidade. Neste percurso foi verificado que alguns 

setores da empresa tiveram dificuldade em compreender o seu papel para o alcance 

deste objetivo, conforme relatos. 
Há algumas áreas que têm maior facilidade de entender e de lidar com a 
temática da sustentabilidade. Geralmente são aquelas pessoas que têm 
mais compreensão da questão ambiental que conseguem compreender a 
ferramenta e envolver os seus setores no projeto (Associado B1). 
 
O que gera a dificuldade da compreensão dos SEs é a complexidade do 
conceito. Mesmo as áreas que estão alinhadas à discussão também 
possuem esta dificuldades. Devido a essa situação, realizamos uma 
capacitação para todos os líderes procurando deixar claro como aplicar este 
conceito à nossa realidade, demonstrando qual a nossa estratégia, e quais 
os links com as ações que estão presentes nos setores. O que a gente 
compreende é que o caminho para alcançar os objetivos é por meio do 
envolvimento das lideranças (Associado B2). 
 

Como observado nas experiências do Associado B1, do Associado B6 e do 

Associado B2, a iniciativa PESE parte do pressuposto de que a disseminação da 

sustentabilidade empresarial pode ocorrer a partir de pontos focais (lideranças 

capacitadas na temática do DS), que atuariam como multiplicadores do 

conhecimento e das práticas sustentáveis dentro da organização.  

Neste caso, os Coordenadores do PESE compreendem que os atores 

participantes dos cursos precisam desenvolver as competências do Engajamento e 

da Comunicação, o intuito é “sensibilizar, envolver e engajar” a fim de prepará-los 

para comunicar a todos os setores da empresas os princípios da ferramenta ESR, 

de modo que as estratégias de ação definidas sejam desenvolvidas de maneira 
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alinhada à diretriz de sustentabilidade das empresas. Assim, ao associar as 

iniciativas de DCpS à aplicação de ferramentas como a ESR, a natureza das 

competências desenvolvidas nos atores aproxima-se mais da lógica instrumental, na 

qual o intuito é o alinhamento do comportamento destes agentes à política de 

sustentabilidade da instituição.  

O que se observa, portanto, é que a opção por realizar os projetos a partir de 

pontos focais prejudica a problematização do conceito do DS e inviabiliza a 

discussão de questões sociais e de poder que perpassam o DCpS. Esta prática 

revela uma dimensão do discurso logocêntrico, na medida em que ignora que estes 

pontos focais não atuam simplesmente como reprodutores da política de 

sustentabilidade da empresa, mas assumem a postura de tradutores, que rasuram o 

discurso oficial da instituição a partir de hipóteses de interpretação, singularizando e 

desenvolvendo outras perspectivas a partir de suas leituras, podendo, com isso, 

perceber a dependência mútua dos negócios com os SEs, invertendo e deslocando 

a oposição entre meio ambiente e empresa. Assim, as oposições que sustentam o 

discurso de DS do CEBDS também são rasuradas neste processo de tradução, que 

desloca e dissemina outros sentidos para os conceitos e práticas da entidade. Neste 

percurso, essas rasuras corroboram a inversão das oposições, abrindo-as a outras 

traduções. Este processo é sistematizado no quadro a seguir: 

Oposições 
que se revelam no 

PESE e são 
rasuradas no 

processo de tradução. 

Empresas líderes 
“maduras” 

X 
Empresas não 

maduras 

Lideranças 
engajadas  

X 
 Lideranças não 
sensibilizadas 

Empresa 
X 

Questão Socioambiental 
 

Think Tanke  
 

Estranhamento e Ambiguidade do conceito de Serviços Ecossistêmicos – SEs 
 Estranhamento: Dificuldade de os empresários compreenderem o conceito de 
SEs e o seu impacto sobre os negócios. 
Ambiguidade: Ao mesmo tempo em que a discussão sobre SEs, promovida 
pelo CEBDS, amplia a compreensão dos empresários sobre a questão 
socioambiental, há uma redução em sua complexidade, quando incentiva-se as 
empresas a replicar a ferramenta ESR, limitando a discussão de DS e dos SEs 
à gestão de indicadores e à aplicação de ferramentas.  

Argumentos que 
deslocam a oposição 

e a empregam em 
uma condição 

diferente. 

O que nós queremos é que o empresário compreenda o que significam 
serviços ecossistêmicos e qual o grau de dependência com os recursos 
naturais que o seu negócio apresenta (Coordenação B1). 
Quando você trata de temas muito generalistas como os serviços 
ecossistêmicos e as mudanças climáticas, fica muito mais difícil para as áreas 
da empresa compreenderem a aplicabilidade do SEs (Associado B5). 

Constatação: à medida que o empresário compreende o grau de dependência do seu negócio com os 
serviços ecossistêmicos, a tendência é o deslocamento da oposição entre empresa e questão 
socioambiental, com o consequente aumento de seu engajamento no PESE. 

Quadro 28: Processo de tradução no PESE. 
Fonte: Interpretações do autor, a partir da análise de dados. 
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Como se observa no quadro, pelo menos três oposições são reveladas no 

discurso desenvolvido pelo PESE, a primeira oposição subsidia a definição de 

empresas referências para o projeto, no que tange à sustentabilidade empresarial. 

Assim, as empresas consideradas maduras são estudadas no PESE como business 

case, e servem como exemplos a serem seguidos pelas outras empresas. Em 

contraponto, as instituições que ainda estão em um processo de desenvolvimento 

desta competência são classificadas como empresas não maduras.  

Outra oposição que se revela neste projeto trata da diferenciação entre 

líderes engajados na discussão da temática e lideranças que ainda não foram 

sensibilizadas com os debates relacionados ao DS. Esta oposição relaciona-se 

diretamente com a ambiguidade na relação da empresa com a questão 

socioambiental, que em certos momentos se apresenta como conflituosa no que se 

refere aos interesses divergentes (quando o investimento em ações socioambientais 

somente é compreendido como custo pelos empresários) e em algumas situações 

vivencia certa sinergia, na medida em que os agentes reconhecem a relação de 

dependência de seus negócios com os SEs. Nesse sentido, assume-se que as três 

oposições identificadas no discurso do PESE, expostas no quadro, são deslocadas 

neste processo de tradução, pela ambiguidade e pelo estranhamento causado pela 

dificuldade da classe empresarial em compreender o conceito de Serviços 

Ecossistêmicos (SEs). 

Desse modo, como relatado pela Coordenação B1, um dos primeiros desafios 

para se inserir a discussão de SEs no ambiente empresarial é superar o preconceito 

do segmento com relação à abrangência dos Serviços Ecossistêmicos (SEs). A 

tendência dos empresários é compreender que o SE é algo que se relaciona 

somente ao meio ambiente e que não afeta o desenvolvimento dos negócios. A 

partir do momento quando se demonstra que a empresa possui dependência dos 

SEs, há uma melhora no engajamento dos empresários na discussão. Neste 

sentido, o Associado B5 afirma que a compreensão da aplicabilidade do SE nas 

empresas é prejudicada devido à complexidade da temática, o que exige do 

empresário um aprofundamento e um esforço teórico para compreender o impacto 

em seus negócios. 
 

Estes argumentos demonstram que, mais do que oposições entre empresas 

maduras e empresas não maduras na discussão de DS, é o reconhecimento da 
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ambiguidade entre empresa e questão socioambiental que favorece o engajamento 

das lideranças empresariais no PESE. Assim, a oposição entre empresa “madura” 

(reprodutora do discurso oficial do WBCSD) e empresa “não madura” é deslocada 

no processo de tradução do conceito de SE, fazendo com que os empresários se 

engajem mais no PESE à medida que compreendem a dependência de seus 

negócios com relação ao SE.  

Desta forma, o processo de tradução vivenciado no projeto PESE permite, 

pelo menos, quatro constatações: 

1. A associação de iniciativas de DCpS à aplicação de ferramentas, como a 

ESR, aproxima a natureza das competências desenvolvidas à lógica 

instrumental. 

2. Os pontos focais que teriam o papel de reproduzir o discurso oficial se 

constituem como tradutores, singularizando e desenvolvendo outras 

perspectivas a partir de suas leituras. 

3. É o estranhamento do conceito de Serviços Ecossistêmicos que abre a 

oportunidade de desenvolvimento de novos discursos no PESE. 

4. O deslocamento da oposição entre empresa e questão ambiental 

favorece o engajamento dos empresários no projeto PESE. 

 Ao analisar estas constatações, observa-se que o PESE proporciona 

espaços para múltiplas interpretações sobre o DS quando insere na pauta 

empresarial a discussão sobre SEs. É este estranhamento, no qual se vive um 

paradoxo de significações e experiência de aporia, que possibilita o deslocamento 

de oposições e conceitos. Outra situação que favorece esta rasura, no discurso 

oficial do PESE, são as leituras realizadas pelos pontos focais das empresas, que 

traduzem o conceito de SEs de acordo com a realidade vivida em seu cotidiano, 

possibilitando o deslocamento da oposição entre empresa e questão socioambiental, 

ao perceber a relação de dependência entre eles, conforme afirmação do Associado 

B2. 
O que gera a dificuldade da compreensão do SE é a complexidade do 
conceito. Mesmo as áreas que estão alinhadas à discussão também 
possuem esta dificuldades. Devido a essa situação, realizamos uma 
capacitação para todos os líderes, procurando deixar claro como aplicar 
este conceito a nossa realidade (Associado B2).  
 

Assim, reconhece-se que as competências desenvolvidas no PESE se 

aproximam muito às referenciadas na framework teórica de Dentoni et al. (2012), o 
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que indica que suas ações formativas estão em sintonia com o debate mais recente 

na área. Todavia, ao restringir as iniciativas de DCpS à aplicação de ferramentas 

como a ESR, a natureza das competências desenvolvidas nos atores aproxima-se 

mais da lógica instrumental (MUNK, 2012; WIEK, WITHYCOMBE & REDMAN, 

2011), na qual o intuito é o alinhamento do comportamento destes agentes à política 

de sustentabilidade da instituição. A iniciativa do PESE convive com esta 

ambiguidade, ao mesmo tempo em que promove novas competências também limita 

e instrumentaliza o DCpS quando associa este percurso à aplicação de ferramentas 

que buscam alinhar as perspectivas individuais aos propósitos institucionais e 

discursos logocêntricos.  

 

 

8.5.2  A experiência do YMT no BCSD Portugal 

 

A iniciativa Young Managers Team (YMT) foi desenvolvida pelo BCSD 

Portugal em 2005 com o intuito de traduzir para a realidade portuguesa o programa 

do WBCSD denominado Future Leaders Team (FLT). O intuito inicial do YMT era 

sensibilizar as empresas no que se refere à relação da questão socioambiental com 

os negócios, seus impactos e dependências.  
Nós traduzimos para a realidade portuguesa o FLT por meio do YMT. A 
intenção inicial do BCSD era sensibilizar as empresas para a importância da 
sustentabilidade e como a questão ambiental afeta os negócios 
(Coordenação P3).  
 
Mais do que gerar outputs, o objetivo principal do projeto é criar uma rede 
de jovens empresários sensibilizados com a questão ambiental, verdadeiros 
embaixadores do DS nas empresas (Coordenação P2). 

Observa-se que a perspectiva logocêntrica, na qual se busca controlar as 

interpretações e traduções a partir de um centro (DERRIDA 2002, p. 230-232), se 

revela no propósito de formar embaixadores do DS, referências nas empresas, com 

a missão de disseminar a discussão da sustentabilidade. Esta ação é justificada pelo 

argumento da sensibilização dos sujeitos, que precisam ser provocados a perceber 

e comunicar aos outros setores da empresa, “como a questão ambiental afeta os 

negócios”. De modo concomitante a este pensamento, observa-se que o projeto 

abre oportunidade para outras traduções, na medida em que desloca essa finalidade 

quando se afirma que “mais do que criar outputs, o objetivo é a formação de rede de 
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jovens”. Esta rede não se exclui, não se estabiliza de maneira estanque ao final do 

projeto, mas continua em desenvolvimento, permitindo interpretações que surgem a 

partir dos diálogos entre os participantes. 
Um dos benefícios da participação no YMT foi a formação de uma rede de 
contatos de diferentes áreas que possibilita ser consultada sempre que 
surgem dúvidas a respeitos da elaboração dos relatórios de 
sustentabilidade (Associado P4). 
 
A metodologia do YMT investe em dinâmicas de grupo coordenadas por um 
psicólogo, o intuito é preparar, por meio de vivências, os empresários para 
responder os desafios do trabalho em equipe (Associado P5). 

Como exposto, a metodologia do YMT valoriza vivências e a formação de 

grupos de aprendizagem como estratégia para o desenvolvimento na área da 

sustentabilidade, dialogando, neste aspecto, com a discussão de Hind, Wilson e 

Lenssen (2009), no que se refere à necessidade dos atores se envolverem em 

grupos, que se dediquem à solução de questões reais, por meio do desenvolvimento 

de iniciativas de intervenção. Esta abertura à participação favorece o envolvimento 

dos profissionais no compartilhamento e planejamento de projetos, tornando-os 

corresponsáveis neste caminho. Nesse sentido, a preparação dos profissionais em 

grupo potencializa o DCpS, na medida em que proporciona lacunas e espaços para 

a realização de rasuras, interpretações e traços no conteúdo discutido durante o 

curso (ALMEIDA, 2007). 

Dessa maneira, os participantes assumem-se como tradutores dos temas 

desenvolvidos durante o YMT, disseminando os sentidos, criando suas próprias 

metáforas de leitura. Tal acontecimento gera situações de conflito, impasses e 

tensões, já que os participantes tendem a descentrar o campo de discussão, indo 

além dos temas iniciais propostos, particularizando a discussão de acordo com o 

seu setor de negócio, como no caso da evolução demográfica, na qual os 

empresários identificaram o  
Aumento da população idosa como um desafio da sociedade e das 
empresas, principalmente no que tange ao desenvolvimento de 
competências para a recolocação destes atores no mercado de trabalho 
(Associado P5).  

Como resposta, a coordenação do curso procurou exercer a moderação dos 

debates, administrando o tempo e os assuntos dos encontros, de modo a alcançar a 

finalidade do projeto, que é formar embaixadores competentes em DS. 
Com relação a desenvolvimento de competências, o projeto foca em quatro 
áreas, sustentabilidade, gestão de projetos, gestão da mudança e 
comunicação. Cada workshop busca cumprir com um objetivo, o primeiro 
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foca na sensibilização e no alinhamento no conhecimento da temática. O 
segundo foca na gestão de projetos, o terceiro discute aspectos da 
mudança organizacional e o último investe na capacidade de o empresário 
envolver e comunicar os seus projetos aos outros setores da empresa 
(Coordenação P4). 
 
O YMT é uma iniciativa que possibilita a formação de uma “rede” de 
contatos de diversos ramos por meio de um programa estruturado e 
concebido para desenvolver competências. Destaca-se a ação dos 
Encontros de Delegados Anuais que proporcionava uma espaço de 
discussão dos pontos de vista sobre Desenvolvimento Sustentável entre os 
participantes (Associado P6). 
 

O intuito destas etapas de formação é preparar os participantes para realizar 

um projeto de intervenção nas empresas, desse modo, cada etapa visa desenvolver 

uma determinada competência, de modo a alcançar esta finalidade. Entre os temas 

desenvolvidos nos projetos desde 2005, podem-se citar a mobilidade urbana 

sustentável, relatórios de sustentabilidade, as práticas e tendências empresariais no 

campo da evolução demográfica, soluções de urbanismo e construção sustentável, 

além do DS como modo de inclusão social. Como se observa, os temas dos projetos 

não se restringem ao universo empresarial, mas buscam estar sintonizados com as 

demandas da sociedade neste campo de discussão. Ao analisar o YMT a partir 

desta perspectiva, pode-se afirmar que, nesta iniciativa, abre-se a oportunidade para 

o desenvolvimento da competência societal, pois a metodologia aplicada procura 

“conciliar diferentes grupos de interesse na tentativa de promover o equilíbrio e o 

reconhecimento de direitos” (BRUNSTEIN; SCARTEZINI; RODRIGUES, 2012, p. 

586).  

Assim, se por um lado a metodologia do YMT favorece a visão de 

competência como prática no processo de DS (JACOBI; RAUFFLET; ARRUDA 

2011), ao assumir como estratégia a participação dos atores nos processos de 

decisão (TILBURY; WORTMAN) e reconhecer que a ação mobiliza e envolve no 

processo de aprendizagem para o DS (WIEK; WITHYCOMBE; REDMAN, 2010), por 

outro lado, tende-se a reforçar o logocentrismo e a dicotomia entre competência 

performativa e constatativa, não provocando mudanças no modelo de negócios 

desenvolvido pelas Empresas Associadas.  

Nesse sentido, no que se refere ao DCpS, a divisão do curso em quatro 

etapas, com metas e temas específicos, tais como a sustentabilidade, gestão de 

projetos, gestão da mudança e comunicação, parece separar dois grupos de 

competências. Um grupo voltado para o conhecimento constatativo, para o saber 
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teórico, revelado pela primeira etapa do projeto destinado ao alinhamento do 

conhecimento sobre sustentabilidade. Outro grupo, por sua vez, voltado para a 

competência performativa, o saber da prática e da intervenção composto pelos 

temas de gestão de projetos, mudanças e comunicação. No que tange ao 

logocentrismo, revela-se a ilusão do controle de sentidos e referências de traduções 

e interpretações, ao se nomear Embaixadores do DS, com a responsabilidade de 

disseminar o discurso oficial de sustentabilidade a todos os setores da empresa. 

Outro impasse reconhecido neste percurso se relaciona à compreensão da 

“rede” de jovens empresários formada durante o curso. Pode-se entender a “rede” 

como algo que cria vínculos, que prende as pessoas em torno de determinado 

grupo, em torno de um modo de discussão, ao limitar as possibilidades de tradução. 

Neste modo de leitura, a rede atua como um pensamento “carro blindado”, que 

circunda o grupo em torno de um determinado campo de interpretação e ação. No 

entanto, a “rede” pode possuir aporias em sua constituição, olhares diversos sobre 

os modos de alcançar o DS, o que proporciona um estranhamento na formação e 

desenvolvimento de Embaixadores de DS, pensamento da margem que possibilita 

deslocar o discurso oficial de sustentabilidade, disseminando seus sentidos e 

traduções.  

A “rede”, neste sentido, pode se apresentar como pensamento “cisterna”, que 

reconhece e se abre para as diferentes estratégias sustentáveis, propícias e 

adequadas para cada negócio, de acordo com o setor empresarial. Assim a 

competência para a sustentabilidade definida como Engajamento, nesta 

interpretação, não ocorre por meio de um nó, que limita os caminhos de tradução, 

mas se revela como um laço, que se faz e desfaz, se envolve e desenvolve neste 

percurso de formação. 
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Oposições 
que se revelaram 

no início do YMT e 
foram rasuradas 
no processo de 

tradução. 

Consenso sobre o caminho para o DS 
 

X 
 

Disseminação de Perspectivas  
sobre o DS 

Ambiente Interno (Empresa) 
 

X 
 

Ambiente Externo (Stakeholders) 

 
 

Think Tanke 

Estranhamento:  
Pensamentos da margem: os participantes com pouca afinidade na discussão 
de sustentabilidade trouxeram questionamentos sobre a necessidade de se 
discutir biodiversidade e SEs no ambiente empresarial. Isso provocou o 
desenvolvimento de estratégias para traduzir para o ambiente empresarial o 
debate, de modo a demonstrar o grau de dependência do negócio com os 
Serviços Ecossistêmicos.  

 
Ambiguidade:  
“Rede” de Embaixadores de DS: de modo concomitante, a rede apresentou-se 
como espaço de desenvolvimento de múltiplas interpretações sobre os 
caminhos para o DS, mas também como lugar de limitação sobre as 
possibilidades de tradução, com a comunicação do discurso oficial de 
sustentabilidade do BCSD Portugal.  

 
Argumentos que 

deslocam a 
oposição e a 

empregam em 
uma condição 

diferente. 

É interessante perceber que os participantes do YMT são “escolhidos” pelas 
empresas, sendo que o modo desta indicação varia de acordo com a empresa. 
Há casos em que as empresas realizam entrevistas e concursos para escolher 
o representante que tem afinidade com a temática. Em compensação, há casos 
que simplesmente definem o representantes sem realizar um debate interno 
(Coordenação P6). 
No início do curso imaginava que o trabalho em equipe só funcionava quando 
os integrantes estavam dispostos a buscar um acordo, um consenso entre as 
opiniões diferentes. Com o tempo, fui percebendo que certos assuntos 
complexos, como é o caso da sustentabilidade, só encontram caminhos 
quando se reconhecem e se valorizam os diversos pontos de vista (Associado 
P6). 

 
Constatação: Ao deixar livre o modo de escolha dos participantes do curso YMT, possibilitou-se a 
convivência entre empresários com experiência na discussão de sustentabilidade e agentes com 
pouca afinidade no debate, isso proporcionou estranhamentos no curso, o que favoreceu a 
formação de uma rede de embaixadores plural, com disseminação de perspectivas sobre DS. Estes 
estranhamentos permearam o desenvolvimento de projetos de conclusão de curso, com a 
discussão de temas incomuns ao ambiente empresarial, deslocando a dicotomia entre ambiente 
interno (empresas) e ambiente externo (stakeholders). 

Quadro 29: Processo de tradução no YMT. 
Fonte: Interpretações do autor, a partir da análise de dados. 

 Como visto, nos argumentos do quadro acima, a escolha, a acolhida do outro 

para a participação no YMT se revela por meio da ilusão da hospitalidade como 

convite, este controle, no entanto, é rasurado quando se abre a cada empresa, a 

decisão sobre o modo de escolha dos participantes do projeto. Essa abertura 

pluraliza o perfil dos participantes, na medida em que, em algumas empresas, o 

debate interno oportuniza que a hospitalidade “visita” tome lugar, e possibilite 

imprevistos, traduções e discursos inesperados, no caso, a escolha de participantes, 

que inicialmente não estavam planejados para participar do YMT. A presença destes 

participantes, “agentes da margem”, nem sempre com afinidade à temática da 
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sustentabilidade, provocaram estranhamentos, discursos que revelavam 

pensamentos, incongruências e interpretações divergentes no desenvolvimento do 

curso.  

Como exemplo destas traduções, pode-se citar a discussão sobre as 

maneiras e estratégias para a inserção dos temas da biodiversidade e dos SEs nas 

empresas. Estes “agentes da margem” trouxeram questionamentos sobre a 

relevância de discutir este assunto no ambiente empresarial, e revelaram o 

desconhecimento sobre como integrar estas perspectivas na estratégia de negócios. 
Como eu não sou da área de sustentabilidade, no início do curso eu 
apresentava questões que pareciam óbvias para os outros participantes, 
mas que para mim eram fundamentais, como, por exemplo: Por que discutir 
biodiversidade no ambiente empresarial? Como integrar a biodiversidade e 
os Serviços Ecossistêmicos (SEs) nas estratégias de negócios das 
empresas? (Associado P1). 

Estas questões provocaram o grupo a pensar meios de aproximar esta 

discussão das empresas, e estudar linguagens e modos de demonstrar aos 

empresários, que o pensamento dos SEs vai além da geração de impactos ao meio 

ambiente, mas representam a relação de dependência de recursos que interferem 

no desenvolvimento dos negócios. Um exemplo foi o desenvolvimento de um 

documento com linguagem mais simples e ilustrado, no qual procura-se evidenciar 

os conceitos e ferramentas relacionados à gestão da biodiversidade e dos SEs. 

Neste sentido, a competência para a sustentabilidade relacionada à Comunicação 

foi estimulada, já que se buscaram estratégias de traduzir para o ambiente 

empresarial o discurso dos Serviços Ecossistêmicos. 

De maneira concomitante, estes discursos da margem também permearam o 

desenvolvimento de projetos de conclusão de curso, registrados em livros, com 

temas não comuns ao universo empresarial, considerando aspectos como a 

densidade demográfica da população, desenvolvimento da comunidade local, 

soluções de urbanismo e inclusão social, observou-se que a discussão foi além dos 

limites da empresa, na medida em que desenvolveu-se a capacidade de pensar os 

diversos atores da sustentabilidade envolvidos no caminho do DS (ARRUDA; 

QUELHAS, 2011). Com a discussão desses temas, refletiu-se sobre a gestão para a 

sustentabilidade e a necessidade de mudanças internas nas empresas de modo a 

assumir/internalizar a sustentabilidade nas estratégias de negócios, conforme a 

afirmação: 
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Internalizar é mudar de comportamento, as empresas adotaram práticas de 
gestão ambiental, mas do ponto de vista social, da ligação com as 
comunidades, da distribuição das mais-valias, as empresas continuam em 
uma postura de querer aumentar os seus lucros, sem que haja 
necessariamente uma aumento do benefício para a comunidade. 
Restringindo suas ações apenas à filantropia, sem ter por base a 
sustentabilidade (Coordenação P4).  

Nesse sentido, os empresários foram provocados por este pensamento 

“cisterna” a compreenderem a questão do DS além da oposição entre o ambiente 

interno (empresa) e ambiente externo (stakeholders externos), o que se observou foi 

o deslocamento desta dicotomia a partir da alteridade absoluta, considerando as 

diversas leituras (NASCIMENTO, 2001), nas quais acolheu-se “o outro, na sua 

estranheza”, com os seus discursos inesperados e imprevisíveis (BERNARDO, 

2002, p. 424). Este outro foi reconhecido no percurso como comunidade local, como 

natureza, como animal, ou seja, considerou-se a questão socioambiental e sua 

complexidade a partir de uma perspectiva holística. O Des-envolvimento 

Sustentável, sob a ótica da matriz não oficial (LIMA, 2003, p. 107-108), neste caso, é 

o acolhimento, é a resposta à demanda da sociedade por ações sustentáveis das 

empresas, indo além das peças do marketing e da publicação de relatórios de 

sustentabilidade, este “envolvimento”, portanto, abriu espaço para outros discursos e 

traduções dos diversos agentes que atuam no processo de DS, indo além da prática 

da filantropia e do simples preenchimento de relatórios, conforme questionado pelo 

Associado P5.  
É necessário, portanto, que se realize uma política integrada na qual as 
ações da empresa não se reduzam à filantropia, ou que se limitem a se 
ajustar às exigências de índices, como é o caso do Dow Jones. Portugal 
possui 5 empresas que estão contempladas no Índice Dow Jones, a dúvida 
é se a empresas redesenharam seus modelos de negócios para torná-los 
sustentáveis ou se apenas se tornaram especialistas em responder os 
questionários do índice (Associado P5).  

Assim, apesar de o objetivo do YMT ser a formação de Rede de 

Embaixadores do DS, para multiplicar o discurso oficial de sustentabilidade do 

BCSD Portugal, observaram-se acontecimentos que fugiram ao planejado, o que 

possibilitou o DCpS mais próximo da lógica crítica e de uma matriz não oficial de 

sustentabilidade, ainda que com limitações. Um exemplo destes imprevistos é a 

crise econômica, o Associado P5 questiona a reação de algumas empresas diante 

deste cenário. 
Filantropia não é sustentabilidade, pois se a empresas entram em crise, 
cortam-se as ações. Quando a empresa deixa de fazer uma série de 
investimentos porque está em crise é porque não era sustentável, pois 
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valores de sustentabilidade são intrínsecos à estratégia de negócios 
(Associado P5). 

Assim, a ocorrência da crise apresentou-se como oportunidade para o 

desenvolvimento da competência Compreensão, o que favoreceu o entendimento da 

complexidade do conceito de sustentabilidade pelos empresários, que mantiveram o 

diálogo sobre o tema, mesmo após o término do curso. Ou seja, os laços entre os 

agentes continuaram, visto que as discussões sobre os modos de adaptar as 

ferramentas às necessidades de cada negócio se tornaram constantes, conforme 

exposto no depoimento abaixo. 
Após o curso, sempre que tive alguma questão na elaboração do relatório 
de sustentabilidade, sobre como adaptar a ferramenta às necessidades de 
meu negócio, entrei em contato com os ex-cursistas de outras empresas, 
assim consegui resolver boa parte de minhas dúvidas (Associado P1). 

Este laço entre empresários de setores de negócios diferentes, com 

perspectivas de pensamentos sobre sustentabilidade divergentes, colaborou para o 

deslocamento de um discurso que se revelava no início do curso entre os 

participantes: o de que era necessário construir consensos, acordos em torno da 

temática do DS, a fim de que se pudesse caminhar em busca dos objetivos do Visão 

2050. A competência Visão de Futuro, durante o YMT, no entanto, se desenvolveu, 

na prospecção de cenários, na discussão de possíveis caminhos para o DS, em que 

as diversas traduções e interpretações se demonstraram como maneiras de 

construir a “plataforma de diálogo”, citada no Visão 2050.  
Uma das principais aprendizagens do curso foi a arte de trabalhar em 
equipe, conseguir lidar com as diferenças de pensamento, e, mesmo assim, 
desenvolver projetos com foco na sustentabilidade, considerando as 
possibilidades de diálogo entre governo, sociedade e empresas (Associado 
P2). 

O que se observou, portanto, é que a pluralidade do grupo foi uma das 

experiências que mais marcaram os cursistas, visto que proporcionou convivência 

com diversas interpretações sobre formas e maneiras de se colocar em prática a 

sustentabilidade. Nesse ponto, a competência da Análise Crítica não se resumiu à 

capacidade de leitura e interpretação dos conceitos relacionados ao DS, mas se 

manifestou a partir da necessidade de lidar e conviver com críticas e pensamentos 

da margem. Desse modo, a comunicação entre os jovens empresários não ocorreu 

por meio do fechamento de discursos, mas através da différance entre as diversas 

interpretações, possibilitando o deslocamento da oposição, da dicotomia entre o 

consenso e a disseminação de perspectivas.  
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Assim, apesar de o objetivo do YMT ser a formação de Rede de 

Embaixadores do DS, com o intuito de multiplicar o discurso oficial de 

sustentabilidade do BCSD Portugal, observou-se que durante o processo foram 

vivenciados situações que favoreceram o desenvolvimento de competências mais 

próximas da lógica crítica (SPRINGETT, 2003; TILBURY & WORTMAN, 2004). As 

ações educativas foram além da mera instrumentalização de ferramentas de gestão. 

Isso se observou nos diálogos durante o curso e no trabalho em equipe mobilizado 

tanto para o preenchimento dos relatórios de sustentabilidade como para o 

compartilhamento de experiências entre os participantes. Nesse sentido, à medida 

que a rede de associados foi se tornando mais forte, abriu-se oportunidade para o 

desenvolvimento da competência Visão de Futuro, já que se fortaleceu a criação de 

propostas de integração da sustentabilidade à estratégia dos negócios. Desse modo, 

observa-se que o YMT vive a ambiguidade: ao mesmo tempo em que abriu 

oportunidade para o DCpS críticas, a iniciativa também atuou na disseminação do 

discurso oficial do WBCSD, procurando limitar interpretações divergentes. 

 

 

8.5.3 A visão dos Especialistas 

 
Como discutido durante a pesquisa, foi nas situações de ambiguidades e de 

abertura dos discursos que o pensamento “cisterna” se desenvolveu. Nesse sentido, 

para o Especialista P1, o caminho para aprofundar as mudanças nos negócios e 

desenvolver iniciativas de sustentabilidade mais efetivas envolve a alteração do 

estatuto e dos valores da empresa, com a criação de instrumentos de cobrança e 

indicadores que estejam vinculados à ação do empresário, com o intuito de provocá-

lo a tomar decisões, no cotidiano dos negócios, com base em fatores sociais, 

ambientais e econômicos. 
O que acontece com as iniciativas de sustentabilidade? Eu realizo trabalho 
com os stakeholders, internos e externos, altero a missão, crio um 
documento e ponho no website com muitos gráficos. O que propomos para 
ir além desta limitação é a alteração do estatuto da empresa com a 
exposição clara de que a instituição será gerida por determinado tipo de 
valores e indicadores, deste modo eu estabeleço um conjunto de 
indicadores de gestão para os Administradores, de modo que estes não se 
limitem ao lucro trimestral, mas que considerem o ponto de vista da 
sustentabilidade e da responsabilidade social (Especialista P1).  
 

Assim, ao analisar o caso do BCSD Portugal, observou-se que o Conselho 
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empresarial procurou responder este e expandir sua área de articulação por meio da 

participação em espaços como a Rede Nacional de Responsabilidade Social – 

RSOL Pt, na qual se problematiza como as empresas podem atuar de maneira mais 

efetiva na promoção de territórios sustentáveis, ao valorizar a participação das 

comunidades como estratégia que viabiliza o desenvolvimento local. No entanto, ao 

analisar a experiência de DCpS YMT, o que se constata é que, apesar de se 

oferecerem oportunidades para a discussão de temas não comuns para os 

empresários, com a formação de uma rede de Embaixadores de DS nas empresas, 

há limites que impedem o aprofundamento e a efetividade da ação destes agentes 

no cotidiano dos negócios.  

Um destes limites, por exemplo, são as competências desenvolvidas durante 

o YMT, que, apesar de incorporarem os critérios de sustentabilidade, não se 

propõem a discutir questões de natureza ideológica e de poder, como por exemplo a 

resistência dos empresários à regulação do mercado, ou seja, ainda que se 

reconheça a importância de a liderança engajar-se na promoção dos princípios 

relacionado ao DS, observa-se a ausência de espaços de reflexão sobre as 

estratégias e caminhos para continuar os projetos nas empresas, tal como explicado 

abaixo:  
Não entendo a resistência dos empresários à regulação, acredito ser muito 
mais uma questão ideológica, pois se eu olhar para o benefício de minha 
empresa eu vou ver que tenho muito mais a ganhar com regras 
transparentes e claras em que todos os atores têm que jogar com elas, do 
que permitir que os espertos ganhem dinheiro no mercado. Ou seja, é 
necessário discutir e encontrar o contraponto entre autorregulação e 
regulação do Estado (Especialista P2). 
 
A regulação do Estado na economia não é algo ruim para os empresários e 
para a sustentabilidade, desde que as limitações e as consequências desta 
ação sejam discutidas com os setores afetados por tais medidas 
(Especialista B3).  

 

Como exposto, a resistência do empresário em discutir aspectos da regulação 

do mercado, que favoreça o DS, acaba por limitar as possibilidades de diálogo com 

o governo, ao gerar uma situação de conflito de interesses. Assim a concretude e a 

efetividade da “Pensamento Cisterna” é mais uma vez adiada e diferida, já que a 

abertura à externalidade da questão socioambiental, aos discursos que causam 

estranhamentos aos jovens empresários participantes do YMT, não é acompanhada 

por iniciativas de diálogos entre os diversos atores que interferem no território, nos 

espaços onde se poderia aprofundar a discussão sobre os projetos desenvolvidos 
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durante o curso.  

Desse modo, ao reconhecer estas lacunas nas iniciativas de DCpS do 

WBCSD, e ao propor o Think Tanke e o “Pensamento Cisterna” como invenções, 

como metáforas de leitura para lidar com o double bind da tradução do DS no 

ambiente empresarial, buscou-se desenvolver um modo de ler as contradições deste 

caminho a partir da desconstrução. Nesse sentido, estas invenções (Think Tanke e 

“Pensamento Cisterna”) evidenciaram os conceitos, as oposições, as contradições, 

os pensamentos “carro blindado” e “cisterna” que se revelam na margem destes 

discursos, na fronteira entre o interno e o externo à empresa, na finitude do ato 

performativo e das condições necessárias para a efetividade e a concretude do 

Desenvolvimento Sustentável apresentado pelo WBCSD. O Especialista P3 nos 

ajuda a compreender este pensamento da margem, principalmente quando 

apresenta sua análise sobre a atuação do BCSD Portugal e do BCSD Brasil, e 

destaca a necessidade de se dialogar com os shareholders, a fim de que as ações 

dos Conselhos sejam efetivas na promoção do DS. 
No fundo a própria concepção em torno das práticas de sustentabilidade 
foram colocadas em questão pois elas foram montadas para uma empresa 
que não existe. Um cenário cujos chefes trabalham e vivem na empresa, 
quando na verdade, cada vez mais, os acionistas são terceiros investidores, 
ou são instituições ou são fundos, ou seja, há estratificação dos 
shareholders. Assim, não estamos dialogando com quem manda na 
empresa, com os acionistas que tomam decisões voltadas para o curto 
prazo. (Especialista P3) 
 

Observa-se que as iniciativas de DCpS foram pensadas para responder a um 

modelo de empresa que não existe mais, visto que o que ocorre atualmente é a 

estratificação dos shareholders (Especialista 3). Assim, com a consolidação deste 

modelo de organização mais fragmentado, novas estratégias são necessárias para 

dialogar com os detentores do poder de decisão, de modo a sensibilizar estes novos 

atores com os princípios de DS, tal preocupação não se percebe nas iniciativas 

PESE e YMT. Por outro lado, defende-se a necessidade de se pensarem 

mecanismos legais que obriguem as empresas a considerar em seus preços, 

externalidades que afetam os seus custos, de modo a valorizar aquelas que geram 

menos impacto ambiental no processo de produção. A pergunta que se faz a partir 

destas constatações é: O investimento do WBCSD em iniciativas que promovem a 

questão sociambiental é efetivo ao ponto de favorecer o DS?  
Quando a empresa olha para o mercado e diz “Nós temos que baixar os 
custos da fatura energética, nós temos que produzir um tipo de produção 
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agrícola que seja menos intensiva do ponto de vista da utilização de solos, 
da água e energia”, ela favorece o DS. No entanto, isso funciona em certos 
nichos de mercado e em momentos de expansão econômica em que há 
investimento por parte da política pública para que isso funcione, mas 
quando há menor capacidade de investimento do setor privado ou do 
Estado isso não ocorre, ou seja, o impacto é de curto prazo (Especialista 
B1). 
 
 

Nesse sentido, ao se analisarem as constatações dos entrevistados, percebe-

se que o investimento das empresas na questão socioambiental revela-se não 

efetivo, quando condicionado a um cenário de expansão econômica e de alta 

capacidade de investimento do poder público, dado que, na ausência destes 

pressupostos, como no caso da crise econômica de Portugal, a tendência é que a 

realização de iniciativas sustentáveis seja interrompida. Como caminho para 

contornar esta contradição, apresenta-se a necessidade de mudança no modo de 

perceber a empresa e de compreender suas prioridades, o que se revela é que as 

iniciativas de sustentabilidade empresarial analisadas respondem a um paradigma 

econômico, pois questões sociais e ambientais, ainda que na lógica do Matriz Oficial 

do triple bottom line, não são consideradas prioritárias nas decisões.  
Se eu não tenho nenhum mecanismo legal que me obrigue a incorporar 
aquilo que são as prerrogativas, externalidades negativas ou positivas no 
preço do meu produto, o preço nunca irá refletir o que é o custo de fato. Nós 
temos uma série de preços que não revelam o custo de produção, pois só 
consideram o trabalho e a matéria-prima em sua análise, ignorando 
aspectos relacionados à questão ambiental e social (Especialista B2). 
 

Outro aspecto que é abordado de maneira limitada pelo WBCSD, segundo o 

Especialista P1, é a alteridade com as gerações futuras, já que as escolhas que 

devem ser feitas no caminho rumo ao DS, tal como a abdicação de determinadas 

tecnologias que prejudicam o porvir, não são analisadas com a atenção e 

profundidade devida, de modo a tornar o envolvimento das empresas com a questão 

socioambiental algo consistente e de longo prazo. 
Não basta que o WBCSD restrinja sua atuação à divulgação das iniciativas 
de Empresas Associadas. É preciso que os Conselhos Empresariais sejam 
protagonistas e estimulem as empresas a desenvolverem ações de longo 
prazo, abdicando de determinadas tecnologias e substituindo por outras 
mais sustentáveis, quando necessário (Especialista B3). 
 
Para garantir que as empresas invistam no meio ambiente e que isto tenha 
um retorno social, há de se ter um conjunto, por um lado de regulação, por 
outro lado de mecanismo de mercado, de mudança na maneira de perceber 
a própria empresa e sua atuação junto à comunidade local, a fim de que isto 
torne-se, de fato, um movimento consistente e de grande impacto 
(Especialista P1). 
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Assim, para que o WBCSD consiga efetivar o que está descrito em seus 

documentos e exercer a liderança no processo de sustentabilidade empresarial, a 

análise da visão dos especialistas revela que a entidade necessita reconhecer a 

importância da Matriz Não Oficial no processo, com a valorização da participação 

das comunidades locais e dos espaços de diálogo com o governo (Conselhos 

Nacionais de Políticas Públicas), de modo a promover territórios sustentáveis e 

ambientes regulatórios que incentivem o desenvolvimento de iniciativas que 

favoreçam o DS. Ou seja, além de promover diálogo entre os diversos atores 

envolvidos no percurso, defende-se a importância de discutir mecanismo legais que 

reconhecem as empresas que adotam mudanças efetivas no seu modo de realizar 

negócios. 
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9 CONCLUSÃO 
 

 

9.1 Resgate da Trajetória de Pesquisa e suas Principais Revelações 

 
Um dos objetivos desta tese foi discutir, à luz da desconstrução de Derrida, 

como é a atuação do WBCSD nas iniciativas de DCpS, por meio do estudo dos 

discursos educacionais dos Conselhos Nacionais (BCSDs) de Portugal e do Brasil. 

Nesta trajetória, buscou-se analisar as ambiguidades, dificuldades, impasses e 

lacunas, e reconhecer as diversas leituras e a disseminação de sentidos ocorridas 

durante as iniciativas de DCpS. 

Para isso, além da pesquisa bibliográfica e análise de documentos publicados 

pelo WBCSD, conduziu-se um comparativo entre as ações educacionais de DCpS 

dos Conselhos Empresariais Nacionais e Regionais a fim de compreender os 

processos formais e informais de aprendizagem que envolvem este processo. No 

que tange ao modo de atuação das entidades, observaram-se iniciativas que abrem 

espaços para o diálogo entre os diversos atores envolvidos na discussão de DS, 

como no caso da parceria estabelecida entre os Conselhos dos EUA e Canadá para 

o desenvolvimento do planejamento estratégico da Região dos Grandes Lagos. 

Outro exemplo desta perspectiva é o envolvimento do CEBDS (BCSD Brasil) em 

Fóruns promovidos pelo Ministério do Meio Ambiente. 

Ao observar a dimensão metodológica das iniciativas dos Conselhos 

Empresariais, identificaram-se experiências que procuram “sensibilizar, envolver e 

engajar” os empresários na discussão do DS, por meio de ações que valorizam 

relações informais e formais no processo de aprendizagem, como o exemplo do 

YMT, promovido pelo BCSD Portugal. Isso se revelou, tanto no modo de atuar 

quanto na escolha metodológica. Os Conselhos (BCSDs) desenvolvem suas 

atividades com o intuito de se alinharem aos princípios estabelecidos nos 

documentos Visão 2050 e no Ação 2020. Devido a isso, buscou-se analisar estes 

documentos a fim de compreender os conceitos e oposições que sustentam o 

discurso do WBCSD.  

A Desconstrução, neste sentido, apresentou-se como um modo de análise da 

discussão de DCpS que se desenvolveu à margem do Discurso Oficial do WBCSD, 
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atento aos estranhamentos, aos pensamentos não comuns ao ambiente 

empresarial, às aporias, às rasuras e às traduções. Com essa perspectiva, buscou-

se estudar os documentos e analisar as entrevistas realizadas com os 

coordenadores, associados e especialistas sobre as iniciativas de DCpS, dos 

Conselhos Nacionais do Brasil e de Portugal.  

Os coordenadores revelaram que o discurso oficial do WBCSD é disseminado 

por meio de publicações (Visão 2050 e Ação 2020) e de ações mais práticas 

(ferramentas de gestão e iniciativas de DCpS). O Visão 2050 serve de referência 

para as ações do WBCSD, enquanto o Ação 2020 dedica-se a concretizar este 

pensamento por meio de ações educacionais como o YMT e o PESE. Observou-se 

um rastro entre as iniciativas reconhecidas como “teóricas”, que desenvolvem 

competências constatativas (Compreensão, Análise Crítica e Visão de Futuro), e as 

ações definidas como “práticas”, que desenvolvem competências técnicas, mais 

performativas (Engajamento, Comunicação). Este rastro entre iniciativas de cunho 

mais teórico e ações mais práticas foi percebido por alguns Associados como 

oportunidade para pensar as melhores formas da empresa caminhar rumo ao DS.  

Entretanto, nesta trajetória de tradução, outros entrevistados revelaram 

dificuldades para colocar em prática o pensamento do Visão 2050, visto que a sua 

concretude exige uma ruptura radical com as práticas insustentáveis dos atores 

envolvidos (governo, empresas, sociedade), como, por exemplo, substituição de 

tecnologias, o que tende a aumentar os custos dos negócios. Na visão dos 

associados entrevistados, estas rupturas não irão acontecer, pois não se verifica 

predisposição para efetivar esse nível de mudança. 

 Os especialistas concordam com a limitação das iniciativas do WBCSD. Na 

visão deles, as ações seriam mais efetivas com a criação de instrumentos de 

cobrança que estejam vinculados à ação do empresário no cotidiano dos negócios. 

Uma ação sugerida para viabilizar esta prática é a alteração do Estatuto Social da 

Empresa, de modo que a gestão não se limite a apurar o lucro trimestral, mas que 

considere indicadores que abordem o ponto de vista da sustentabilidade e da 

responsabilidade social. Outra proposta é a criação de um conjunto que envolve, por 

um lado regulação e por outro mecanismo de mercado, com a mudança na maneira 

de perceber a própria empresa e sua relação com a comunidade local. Assim, o 

quadro abaixo representa este debate e a atuação do WBCSD neste percurso. 
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Objetivos Enfoque da 
Análise BCSD Brasil “CEBDS” BCSD Portugal 

Mapear as ações 
educacionais de 

DCpS 
disponibilizadas 

pelo site do 
WBCSD. 

Documentos e 
Conselhos Locais 

e Regionais  

-Identificaram-se projetos que buscam preparar os empresários 
para lidar com a sustentabilidade no cotidiano dos seus 
negócios (Ex: YMT e PESE); 
-Observou-se uma preocupação comum dos Conselhos em 
alinhar as suas ações locais às diretrizes desenvolvidas pelo 
WBCSD, principalmente com relação a dois documentos de 
referência (Visão 2050 e Ação 2020).  

Descrever e 
caracterizar o 

discurso de DCpS 
do BCSD Portugal e 

BCSD Brasil 

Conceito que 
sustenta o 

Discurso de DS 

Os empresários são os atores da sociedade com maior  
capacidade de liderar o DS. 

Identificar as ações 
educativas de 

desenvolvimento de 
competências para 
a sustentabilidade 

do BCSD Portugal e 
BCSD Brasil 

Experiências de 
DCpS 

PESE – Parceria Empresarial 
para os Serviços 
Ecossistêmicos 

YMT – Young Managers 
Team 

 
Analisar o discurso 

e as ações 
educativas de 

desenvolvimento de 
competências para 
a sustentabilidade 
em busca de suas 

contradições e 
lacunas, a partir da 
desconstrução de 

Derrida. 
 
 
 

Oposições Empresa x Questão 
Socioambiental Consenso x Disseminação 

Competências 
formais em 

desenvolvimento 

Compreensão, Análise Crítica, Visão de Futuro (Competências 
Constatativas) Engajamento, Comunicação (Competências 
Performativas) 

Ambiguidades 

Discussão dos Serviços 
Ecossistêmicos (SEs): 

Ao mesmo tempo em que a 
discussão sobre SEs, promovida 
pelo CEBDS, amplia a 
compreensão dos empresários 
sobre a questão socioambiental, há 
uma redução em sua complexidade, 
quando se incentiva as empresas a 
replicar a ferramenta ESR, limitando 
a discussão de DS e dos SEs à 
gestão de indicadores e à aplicação 
de ferramentas. 

Redes de Embaixadores 
 de DS:  

De modo concomitante, a rede 
apresentou-se como espaço de 
desenvolvimento de múltiplas 
interpretações sobre os 
caminhos para o DS, mas 
também como lugar de limitação 
sobre as possibilidades de 
tradução, com a comunicação 
do discurso oficial de 
sustentabilidade do BCSD 
Portugal. 

 
Compreender, à luz 
da desconstrução 

de Derrida, como é 
a atuação do 
WBCSD, nas 

iniciativas de DCpS, 
por meio do estudo 

dos discursos 
educacionais dos 

Conselhos 
Nacionais (BCSDs) 

de Portugal e do 
Brasil. 

Think Tanke  

A atuação do BCSD Portugal e do BCSD Brasil “CEBDS” abre-se ao 
pensamento cisterna, em alguns acontecimentos: 
-‐ Capilaridade de discursos na Rede de Embaixadores de DS; 
-‐ Visão 2050 entendido como um documento que cria uma 

plataforma de diálogo; 
-‐ Ação 2020 assumido como leitura que possibilita traduções e 

invenções; 
-‐ Diálogo com a Comunidade Local 
-‐ Competência Societal. 

Por outro lado, a atuação dos Conselhos Empresariais revelou sua 
mentalidade do tipo “carro blindado”, em algumas experiências, ao 
buscar o controle de traduções e o estabelecimento de referências. 
-‐ Implantação da Ferramenta de gestão Avaliação Empresarial de 

Serviços Ecossistêmicos (ESR); 
-‐ Preenchimento dos Relatórios de Sustentabilidade Empresarial; 
-‐ Leitura do Visão 2050 em busca de Consenso sobre o caminho 

para o DS; 
-‐ Ação 2020 como guia para a implantação de ferramentas 

gerenciais. 
Quadro 30: Atuação do BCSD Portugal e CEBDS como Think Tanke. 
Fonte: Interpretações do autor, a partir da análise de dados. 
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Durante a análise observou-se que o WBCSD busca estabelecer um modo de 

pensar e agir para as empresas na questão socioambiental, a partir da ideia de que 

o setor é o mais preparado para “liderar o processo de DS”. Desse modo, a entidade 

desenvolveu discursos para buscar o consenso entre governos, empresas e 

sociedade, no que tange ao caminho para o DS. Estes discursos puderam ser lidos 

nos documentos Visão 2050 e Ação 2020, nos quais se observaram abordagens 

diferentes no modo de orientar a atuação dos Conselhos Empresariais.  

O Visão 2050 destaca aspectos que normalmente não fazem parte das pautas 

empresariais, mas sim governamentais. Como ideário, o documento dá a entender 

que temas como educação, gênero, necessidades humanas básicas e dignidade 

devem fazer parte da preocupação empresarial, o que pode indicar uma mudança 

com o que se acredita ser ou não de competência das organizações.  

O Ação 2020, por sua vez, assume uma responsabilidade mais performativa, 

na qual se questiona quais ações e iniciativas as empresas podem realizar para 

contribuir e responder às questões socioambientais. Reconhece-se, nesta 

discussão, uma dicotomia que sustenta e se revela como rastro no discurso de DS 

do WBCSD, a oposição entre o pensar e o agir. Trata-se da ilusão de separar ações 

voltadas para a sensibilização dos empresários e outras iniciativas focadas 

exclusivamente na prática, na utilização e reprodução de ferramentas gerenciais de 

gestão ambiental. Ignora-se, portanto, a complexidade destas relações, que o 

“pensar é já paradoxalmente um certo agir” (BERNARDO, 2005, p. 177), que a 

“razão é sensibilidade” (DERRIDA, 2013, p. 43-44).  

 Diante destas perspectivas e discursos, as empresas associadas dedicaram-

se a desenvolver competências para lidar com a sustentabilidade, de modo a agirem 

de acordo com as discussões dos documentos, com o comportamento esperado 

para a representação de uma Empresa Sustentável aos Stakeholders. Para 

responder a esta demanda e incentivar o DCpS, os Conselhos Nacionais do Brasil e 

de Portugal utilizam estratégias diferentes, vivenciam experiências com traduções 

singulares. O CEBDS desenvolve o PESE, e o BCSD Portugal, por sua vez, realiza 

o YMT. Na medida em que se compreende esse percurso à luz da desconstrução, 

busca-se analisar as aporias, as lacunas neste processo de tradução da ideia do DS 

para o ambiente empresarial. Desse modo desloca-se o Discurso Oficial das 

empresas, reconhecendo as desleituras dos agentes que participam deste trajeto, 
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como interpretações válidas e legítimas desta tradução.  

A experiência do PESE no CEBDS busca preparar os empresários para 

compreender as implicações da Biodiversidade e dos Serviços Ecossistêmicos (SEs) 

nos negócios. No trajeto, no caminho desta iniciativa de DCpS, observaram-se 

conflitos, divergências e oposições no modo de lidar com a questão socioambiental. 

O que se viu foi a tendência de classificar, durante o projeto, empresas maduras e 

lideranças engajadas. No que se refere à sustentabilidade empresarial, o intuito era 

identificar instituições modelos para atuarem como business case, referências para 

os outros participantes no modo de traduzir a discussão do DS para o ambiente 

empresarial.  

Neste sentido, o impasse que possibilitou o deslocamento da oposição entre 

empresa e questão ambiental foi o estranhamento provocado pelo tema dos SEs, a 

dificuldade inicial em perceber as relações de dependência do negócio com os 

recursos naturais, o que estimulou a discussão de assuntos não comuns para o 

cotidiano dos empresários. Associados relatam que as empresas buscaram assumir 

relações sustentáveis com os fornecedores, preparando-os para monitorar o risco 

ambiental e social de suas atividades, em um processo de comunicação com a 

comunidade local. 

 Todavia, paradoxalmente a esta abertura ao pensamento “cisterna”, a busca 

por definir uma ferramenta (ESR) para lidar com estes impasses, acabou por 

incentivar o DCpS mais próximas da lógica instrumental, na qual o alinhamento aos 

interesses da instituição limitou a Compreensão da complexidade da temática. O 

pensamento “carro blindado”, neste caso, procurou direcionar a competência da 

Análise Crítica, do Engajamento e da Comunicação aos passos descritos no ESR, 

reduzindo a Visão de Futuro, aos princípios e diretrizes, dentro dos limites e 

objetivos das empresas. 

No caso do YMT no BCSD Portugal, a lacuna que possibilitou desestabilizar o 

discurso de DS e disseminar as traduções se revelou, pelo menos, em dois 

acontecimentos. O primeiro foi a escolha dos participantes do projeto, a não 

definição de uma metodologia para esta etapa, com a liberdade de decisão pelas 

empresas, o que abriu espaço para a participação de profissionais em distintos 

estágios de compreensão do DS. Isso provocou um estranhamento durante o curso, 

com interpretações divergentes sobre o modo do setor empresarial engajar-se na 
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condução das questões socioambientais. Outra questão se relaciona à visão sobre a 

formação da Rede de Embaixadores do DS, o intuito era que estes pontos focais 

simplesmente replicassem o discurso oficial nas empresas associadas. No entanto, 

o que se observou, foi o surgimento de pensamentos divergentes durante o 

percurso, o que provocou os empresários a reconhecerem a importância de valorizar 

a diversidade de interpretações no processo de DCpS. 

Por um lado, a oposição consenso e disseminação foi deslocada favorecendo 

o desenvolvimento do pensamento “cisterna” nos jovens profissionais participantes 

do YMT, de tal modo que se abriram possibilidades para o debate de temas externos 

aos limites das empresas, tais como as implicações das ações empresariais na 

comunidade local no percurso do DS. Desta forma, mais do que formar uma rede 

que busca limitar o campo de atuação e focar em questões específicas, reconheceu-

se uma abertura nesta experiência, com o estabelecimento de laços entre os 

participantes, com a vivência de hospitalidade, ousando-se compreender o outro, 

como différance, como alteridade absoluta, neste processo de desconstrução. Por 

outro lado, estes discursos da margem provocaram uma reação da coordenação do 

curso, na busca do controle das leituras e interpretações, com a gestão do tempo e 

dos temas das discussões.  

A análise dessas iniciativas, PESE e YMT, possibilita constatar que durante o 

percurso do projeto a atuação do BCSD Portugal e do CEBDS abre-se ao 

pensamento cisterna, em alguns acontecimentos, e fecha-se por meio do 

pensamento “carro blindado”, em outras experiências, em uma perspectiva que 

busca o controle de traduções e o estabelecimento de referências.  

Este impasse, vivido no caminho de DCpS, pode ser compreendido, tanto por 

meio de uma lógica ancorada em perspectivas instrumentais e gerenciais, na qual se 

busca a implantação de ferramentas de gestão para alinhar as competências 

individuais aos objetivos organizacionais, como por meio da lógica mais crítica, que 

visa refletir sobre as questões ideológicas e de poder que envolvem este processo. 

Assim como no pharmakon, que é remédio e veneno ao mesmo tempo, o 

processo de DCpS revela singularidades e ambiguidades, nas quais as 

competências são inscritas por meio da lógica instrumental e também por meio da 

lógica crítica. O que resta saber é em que resultou estas ambiguidades, em que 

medida impulsionaram ou não avanços nas ações das empresas em direção ao DS?  
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9.2 Implicações Teóricas: A Competência Think Tanke Traçada nas Iniciativas de 
DCpS do BCSD Brasil “CEBDS” e do BCSD Portugal 

 

O interesse dos Conselhos Empresariais com a promoção de ações 

educacionais era formar agentes competentes para desenvolver práticas 

sustentáveis alinhadas ao discurso oficial do WBCSD. No entanto, a análise de 

dados revelou que foi nas lacunas, por meio dos imprevistos que surgiram no 

caminho, que se apresentaram oportunidades para o DCpS. Exemplo disso é o caso 

do YMT, na opinião dos especialistas entrevistados, o evento da crise econômica 

vivida em Portugal que favoreceu a compreensão da complexidade do DS pelos 

empresários, com o desenvolvimento de outras significações para o tema. Neste 

sentido, não se assume que os significados, em cada acontecimento, desenvolvem 

uma competência, mas que em cada experiência de tradução vivencia-se a 

disseminação de lógicas, abrindo-se oportunidade para o DCpS. 

Reconhece-se, portanto, que os estranhamentos na discussão de Serviços 

Ecossistêmicos (SEs) no PESE, os agentes com diferentes níveis de compreensão 

no debate de DS, aliado à rede desenvolvida no YMT, possibilitam que se desloque 

a oposição entre a perspectiva que divide competências constatativas e 

competências performativas. Essas situações indecidíveis (estranhamentos) 

deslocam, por exemplo, os conceitos e oposições apresentadas nos documentos 

Visão 2050 e Ação 2020, de modo que, em alguns eventos, se compreendem essas 

iniciativas como plataformas de diálogo e espaços de traduções, como no caso da 

Rede de Embaixadores do DS, formada durante o YMT no BCSD Portugal. 

 No entanto, quando se identificaram as competências formais Compreensão, 

Análise Crítica, Visão de futuro, Engajamento e Comunicação, a divisão entre 

lógicas constatativas e performativas se revelou presente. A figura abaixo procura 

demonstrar, todavia, que durante o percurso, essas competências foram permeadas 

por agendas políticas e societais que interferiram no seu desenvolvimento, o que 

provocou a disseminação dessas lógicas. 
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Compreensão,	  Análise	  Crítica,	  Visão	  de	  Futuro	  (Competências	  Constatativas)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Engajamento,	  Comunicação	  (Competências	  Performativas)	  

 
 
 

        Agenda política    Interesse coletivo (societal)  

    

 

 

 
Competência Societal 

 

 

 

 

                                               Competência Think Tanke 

 
Quadro 31: A Competência Think Tanke traçada nas iniciativas de DCpS. 
Fonte: Interpretações do autor a partir da análise de dados. 

 

Quando se analisam os dados a partir da margem e de seus estranhamentos, 

observa-se que o pensamento “cisterna” permeou o percurso de DCpS, o que 

favoreceu a vivência da alteridade, da hospitalidade, da abertura ao outro, da 

disseminação do limite entre o ambiente interno da empresa e as demandas da 

questão ambiental. Isso provocou o desenvolvimento de uma “competência societal 

deslocada”, na medida em que a compreensão sobre a “agenda política” e o 

“interesse coletivo”, que sustentam o seu conceito na literatura, são rasuradas pelos 

argumentos e discursos que perpassam o caminho de DCpS, explicados a seguir.  

No que se refere à “agenda política”, não se assume no pensamento 

“cisterna” a ilusão do controle, ou seja, não se reconhece que as iniciativas de DCpS 

do WBCSD possam capacitar o empresário para influenciar os outros agentes na 

busca por DS. Gera-se, portanto, uma tensão com o conceito que sustenta o 

discurso dos Conselhos Empresariais. A “agenda política”, neste sentido, é 

compreendida a partir da lei da hospitalidade, o que provoca os agentes a 

valorizarem outras leituras na experiência de DCpS de maneira incondicional. Nesta 

perspectiva, abre-se ao pensamento da margem, ao imprevisto, de modo que o 
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desenvolvimento de competência passa a ser compreendida como a capacidade de 

os empresários abrirem-se às outras traduções, ao porvir das contingências, e 

assim, transformar o seu ato performativo.  

 Este ato se realiza na relação com outros empresários, no acontecimento, por 

meio de um processo de différance. Nessa perspectiva, o “interesse coletivo” da 

competência societal é traçado pelo pensamento “cisterna”, o sujeito é rasurado e a 

ilusão do controle (logocentrismo) é deslocada, dado que, apesar de se 

reconhecerem as diversas traduções do trajeto, lida-se com a impossibilidade de 

alcançar um consenso sobre os interesses dos diversos grupos envolvidos 

(sociedade, empresas e governo). A análise das iniciativas PESE e YMT, e seus 

impasses, oportuniza o desenvolvimento de uma competência que desloca a 

competência societal e se assume como Competência Think Tanke. 

Como explicado, essa Competência Think Tanke não se apresenta em 

oposição à competência societal, mas como herdeira que reconhece a sua 

responsabilidade diante destes impasses, de “responder ao que vem antes de si, e 

diante de quem se está” (BERNARDO, 2001, p. 346). Nesta experiência, o agente 

toma decisões e abre-se ao porvir das necessidades das gerações futuras, sendo 

marcado pelo traço que permeia estas relações. Assim, as indecibilidades se 

revelam por meio das lacunas no discurso e na atuação do WBCSD como Think 

Tanke, como laço que, ao mesmo tempo, liga-se à herança da competência societal 

e a desloca como competência a porvir, definida neste estudo como Competência 

Think Tanke. Observa-se que não é possível classificar a Competência Think Tanke 

como competência performativa nem como competência constatativa, sua atuação 

se dá como pharmakon, como disseminação inventiva, com leituras a se realizar. 

Por esses motivos, as experiências do PESE e do YMT, colaboraram para 

desenvolver a Competência Think Tanke, mas não se pode afirmar que os jovens 

executivos a adquiriram, como se fosse um conhecimento técnico. A Competência 

Think Tanke, portanto, se constitui como um porvir, um “saber político”, como uma 

experiência, em um jogo de desacordos, permeados por estruturas políticas e 

institucionais (SISCAR, 2012, p. 104). Este “saber político” se revela de modo 

diferente em cada evento, em cada decisão, em cada acontecimento durante o 

percurso das iniciativas do WBCSD. 

Nesta perspectiva, por meio da metáfora de leitura Competência Think Tanke, 
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reconhece-se aporias, lacunas neste processo, principalmente no que tange à 

efetividade e à concretude das ações de DCpS. Ainda que o BCSD Brasil, por 

exemplo, realize iniciativas como o Agenda CEBDS – Por um País Sustentável, que 

visa abrir o diálogo das empresas com o governo e a sociedade para criar um 

ambiente regulatório que valorize as ações sustentáveis, o que se verifica é que a 

sua atuação, por meio do PESE, promove competências que se inscrevem em uma 

lógica que reproduz o pensamento “carro blindado”. 

Isso ocorre, na medida em que se fortalecem conceitos e oposições que 

dicotomizam o pensar e o agir, ao estabelecer condições para a acolhida dos 

pensamentos divergentes. Ou seja, criam-se espaços para o diálogo com outros 

atores (governo e comunidade local), mas, frequentemente, restringe-se àquelas 

ideias, iniciativas e projetos que atendem aos interesses empresariais de curto prazo 

e que não promovem cenários propícios ao DS. Isto é evidenciado no uso da 

ferramenta de gestão dos ecossistemas ESR, na qual busca-se alinhar as ações dos 

agentes à política de sustentabilidade das empresas. A impressão é que se 

negligenciam, com esta postura, as traduções divergentes que ocorrem neste 

percurso. 

Todavia, apesar de a natureza das competências, estimuladas nesta iniciativa, 

assumirem uma perspectiva funcional e pragmática, a concretude e a efetividade da 

Competência Think Tanke é prejudicada, visto que não se reconhece a 

complexidade da questão socioambiental, reduzindo-a ao cumprimento dos 

requisitos para a geração de indicadores, como é o caso do Índice Dow Jones. Essa 

ambiguidade na atuação do WBCSD, que concomitantemente favorece o DCpS 

mais pragmáticas e dificulta a concretude da Competência Think Tanke, perpassa 

todo o processo do desenvolvimento das ações educativas, além de afetar o 

desenvolvimento de negócios e a relação dos conselhos empresariais (BCSDs) com 

a sociedade.  

 

 

9.3 Implicações práticas: a atuação do WBCSD como Think Tank que Desenvolve 

Ações Educativas em Direção ao DS  
 

Do ponto de vista das implicações práticas, o que se pode concluir analisando 

as iniciativas de um organismo empresarial, de alcance mundial, que começa a atuar 
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no fomento e na promoção de ações educacionais, formais e formais, em direção 

aos princípios do desenvolvimento sustentável? Por um lado, estas iniciativas são 

louváveis e desejáveis, já que sinalizam uma ação de fomento ao DS no universo 

corporativo pela via da educação, que a rigor, entende-se como aquela que é capaz 

de provocar as mudanças necessárias nos indivíduos ancorando novos saberes. A 

base da sua ação, a educativa, é promissora, uma vez que o que se prega é que a 

incorporação da lógica do DS nas organizações pressupõe mudar a forma de pensar 

e de agir das pessoas (SPRINGETT, 2005). Em se tratando de universo 

empresarial, a linguagem pela qual o WBCSD optou por fomentar as ações 

educativas - a do desenvolvimento de competências - contribui para o engajamento 

das empresas. Isso porque o termo encontra familiaridade com o mundo corporativo, 

que adota amplamente práticas de gestão de competências para capacitar seus 

colaborados a atingir a excelência desejada. Tal iniciativa se dá em um contexto de 

avanço dos estudos sobre competências associadas à sustentabilidade no universo 

empresarial (WIEK, WITHYCOMBE; REDMAN, 2010; GITSHAM, 2012; LANS, 

BLOCK; WESSENLINK, 2013).  

Por outro lado, como Think Tank, o exercício da Desconstrução do discurso 

(DERRIDA, 2001) das ações educativas, permite observar claramente a 

ambiguidade que se estabelece neste cenário. A tentativa de incentivar novos temas 

e objetivos empresariais que rompem com a lógica insustentável em que vivemos 

convive com a necessidade de exercer controle, definindo os conteúdos e objetivos 

da formação empresarial neste processo. Mas quais são estes objetivos? De que 

natureza de competência se está tratando?  
Sobre um regime de modelos de competência, "nós não temos examinado a 
vida", mas performance sujeitada à serviliência. Em tempos em que parece 
razoável argumentar que o intelectual, o cientificamente fundamentado, o 
tecnologicamente desenvolvido, o aparato racional do mundo desenvolvido 
fracassa em entregar um futuro sustentável e coerente para o planeta [...], 
certamente podemos concluir que as noções de competência, incrustadas 
nesses aparatos, são também suspeitas (RUTH, 2006, p. 215) 
 

A ação educacional do WBCSD, como Think Tank, pode até indicar, em 

alguma medida, uma aproximação à crítica de Ruth (2006) aos modelos de 

competências. Há para esta autora uma preocupação exacerbada das empresas por 

“mais competências”, ao invés de se preocuparem com “melhores competências”, 

entendidas aqui como aquelas que se dirigem a “um futuro sustentável e coerente 

para o planeta”. Mas até que ponto os programas de DCpS desta entidade atendem 
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às competências desejadas em uma sociedade que se pretende sociambientalmente 

sustentável? As competências que estão sendo desenvolvidas nestes espaços estão 

a serviço de que ou de quem?  

Não seria imprudente temer que os programas de DCpS, que deveriam a 

princípio romper com o que Ruth chama de ‘armadilha da serviliência’, estivessem 

subjugando a sua ação a esta mesma lógica. Isto é, ao invés de romper com um 

modelo de empresa insustentável, propondo outra forma de produzir e estimular 

outra forma de consumir, as competências que são desenvolvidas podem estar a 

serviço da manutenção do mesmo modelo de empresa que há anos sustenta a vida 

organizacional. Introduzem-se algumas mudanças, não muito radicais, que ajudam 

mais na adaptação da empresa às demandas da sustentabilidade por via das 

exigências do próprio mercado do que no desenvolvimento de uma outra relação 

entre empresa e sociedade (SPRINGETT, 2003; TILBURY; WORTMAN, 2004).  

O mapeamento das iniciativas educacionais dos conselhos mundiais do 

WBCSD aponta para propostas formativas de cunho sobretudo informal e eventual. 

Os temas tratados nestes programas também não indicam claramente um fomento à 

inovação ou à emergência de propostas que atendam aos pressupostos descritos no 

Visão 2050. Isso porque apresentam um forte componente instrumental, de 

aplicação de ferramentas gerenciais, que já foram colocadas em dúvida pela sua 

capacidade de contribuir, de fato, com as mudanças necessárias das empresas 

(RASKA; SHAW, 2012). Mesmo considerando que o programa BCSD Portugal 

avança um pouco nesta linha, ao se propor formar jovens empresários para 

incorporar na gestão objetivos que vão além da maximização de lucro e que tenham 

um forte impacto social, ainda assim há uma prioridade para a gestão de indicadores 

e a busca de metas de curto prazo. Isto também se revela no BCSD Brasil, que 

avança ao provocar o empresário a discutir a gestão dos ecossistemas, mas reduz a 

complexidade do debate quando o concentra na replicação da ferramenta ESR.  

A ambiguidade, as lacunas e as oposições de que tanto trata Derrida (2002), 

mais uma vez contribuem para se observar este comportamento que predomina nos 

programas de DCpS. Valoriza-se, mais do que tudo, a adaptação dos empresários à 

lógica do DS num contexto discursivo de desejo – apenas desejo – pela construção 

de uma nova relação entre empresa e sociedade, expressa no documento Visão 

2050, mas que não consegue ser consistente nem consolidar uma mudança efetiva. 
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O que se propõe, portanto, é que o WBCSD avance em direção à sua dupla 

responsabilidade diante da questão socioambiental, que envolve tanto responder à 

urgência de desenvolver competências nos empresários para lidar com a crise 

ambiental, mas também exige o compromisso com o porvir, com a ação efetiva que 

gera benefícios para as gerações futuras. Não basta que a entidade reduza a sua 

atuação à resposta aos anseios das empresas associadas, que passa, na maioria 

das vezes pelo interesse de curto prazo, na busca pela construção de imagem de 

empresa sustentável, mas que não considera, necessariamente, os dilemas no 

processo de DS. O porvir, nesta discussão, revela-se na leitura de que o WBCSD 

necessita reconhecer-se como Think Tanke, como entidade que, ao mesmo tempo, 

realiza iniciativas que colaboram para o desenvolvimento da competência do 

“Pensamento Cisterna”, mas que também responde pela concretude e efetividade 

das ações que promovem mudanças no cotidiano dos negócios. Essa constatação 

exige que o WBCSD desenvolva iniciativas que provoquem os empresários a 

compreender como a questão socioambiental é complexa e envolve diversidade de 

expectativas, sendo necessária a abertura ao diálogo com os outros atores deste 

percurso, tais como o governo, a sociedade e a comunidade local. 

 

 

9.4 As Traduções da lógica de DCpS Disseminados pelo WBCSD e o Porvir de 

Outras Leituras 

 

Ao ler as reflexões finais de uma tese, espera-se encontrar conclusões a 

respeito de um problema investigado, na qual os objetivos e as finalidades da 

pesquisa são bem delineados e esclarecidos durante o processo de investigação. 

Essa teia de implicações teóricas e práticas procurou se discutir no item anterior. No 

entanto, este trabalho, ao assumir o risco de analisar a questão complexa do DCpS 

à luz da desconstrução, e ao reconhecer as leituras que ocorrem da questão 

socioambiental nos conselhos empresariais estudados, além das constatações a 

respeito do percurso e da travessia realizada, identificou traduções a porvir, aporias 

que abrem outras possibilidades de compreender a discussão, principalmente no 

que tange às metáforas de leitura Think Tanke e à Competência Think Tanke. 

Esse processo de disseminação inventiva ocorreu a partir do pensamento da 
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différance que se revelou na margem, no feixe de interpretações, nos conflitos e nas 

contradições do discurso, o que viabilizou o deslocamento do pensamento 

logocêntrico do WBCSD, que buscava, a todo instante, estabelecer referências de 

interpretação para os agentes envolvidos no percurso das iniciativas de DCpS. 

Alguns desses diferentes fios e laços interpretativos são representados na figura 

abaixo:  
                                                Longo Prazo (porvir das “gerações futuras”) 

         (Empresa)          

Sensibilização                       Interno  

 

 

Pensar (Visão 2050)     Agir (Ação 2020) 

 

   
 Curto Prazo     
(Ações pontuais de DCpS)                     Razão ou Instrumental  (Ferramentas de Gestão) 

 

              
                                                 Externo 
           (Questão Socioambiental, Serviços Ecossistêmicos “SEs”) 

Quadro 32: Feixes interpretativos traçados nas iniciativas de DCpS. 
Fonte: Interpretações do autor, a partir da análise de dados. 

Observou-se, neste feixe de interpretações, fruto da análise das iniciativas de 

DCpS, um modo de compreender o engajamento na área de sustentabilidade 

empresarial a partir de uma oposição que dividia-se em dois sentidos: um voltado 

para a sensibilização dos agentes, e outro para a efetividade e concretude desta 

perspectiva, vinculada, na maioria das vezes, à implantação de ferramentas de 

gestão. Tal maneira de compreender a ação prejudicou a problematização da 

questão socioambiental, visto que sua prática tende a reduzir-se ao preenchimento 

de relatórios, no intuito de responder a indicadores e à política de sustentabilidade 

das empresas, associadas aos conselhos estudados.  

Neste modo de pensar, a tendência é compreender a empresa como uma 

instituição que sofre implicações do ambiente, ao tratar, por exemplo, os SEs como 

externalidades a serem internalizadas e mensuradas na gestão ambiental. O que se 

percebe é que se dedica pouca atenção à margem desta discussão, instante no qual 

os estranhamentos e os deslocamentos ocorrem, o que contribui para a realização 

de ações pontuais, com efeitos de curto prazo, em vez de iniciativas de DCpS, que 
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preparem os empresários para lidar com a complexidade da questão socioambiental 

em uma perspectiva de longo prazo.  

Observa-se, portanto, que o deslocamento do discurso do WBCSD, a partir 

das invenções Think Tanke e Competência Think Tanke, apresenta-se como uma 

desleitura para a pesquisa de DCpS na administração. Reconhece-se a 

desconstrução de Derrida como um modo de análise para lidar com a complexidade 

da questão socioambiental, e o double bind, que permeia o processo de tradução 

desta discussão no ambiente empresarial. Desse modo, o Think Tanke é uma 

invenção para ler este double bind, já que reconhece o dilema das empresas que, 

por um lado, são cobradas para responder à herança da crise ambiental a partir de 

práticas mais sustentáveis, e de maneira concomitante, precisam assumir um 

compromisso com o porvir, representada, nesta questão, pelas necessidades das 

gerações futuras.  

Por tudo isso, encerra-se que os empresários estarão mais aptos para lidar 

com este dilema, na medida em que se abrirem ao porvir do imprevisto (saber 

político), apresentado nesta pesquisa como Competência Think Tanke. Questionar a 

concretude e a efetividade das ações educacionais das empresas deve ser 

considerado ao se debater a Competência Think Tanke, já que trata-se de uma 

abordagem que assume a desconstrução como modo de tomar posição diante da 

experiência de DCpS, em uma trajetória de constante reinterpretação, visto que ela 

não se apresenta como modelo, mas como processo, sempre em via de se perverter 

e melhorar (BERNARDO, 2002, p. 445).  

Neste sentido, como contribuição final deste estudo, traduzida aqui como 

indicação de oportunidade para aprofundamento da pesquisa, sugere-se que se 

busque estudar as iniciativas de DCpS promovidas pelo WBCSD em outros países, 

visto que esta tese concentrou-se nas experiências dos Conselhos Empresariais do 

Brasil e de Portugal. Além disso, esta pesquisa ouviu Coordenadores, Associados e 

Especialistas que revelaram suas reflexões sobre a atuação do WBCSD. Acredita-se 

que entrevistas com representantes de outras ONGs favoreça a acolhida de mais 

perspectivas sobre a atuação dos Think Tanks. Como destacado neste trabalho, há 

outros Think Tanks (Foundation for Economic Education, Tinker Foundatioun) 

atuantes na área de DCpS que podem ser investigados, com o intuito de 

compreender as metodologias de ensino e a natureza das competências 
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desenvolvidas. Propõe-se também, que o estudo dessas outras iniciativas ocorra 

sob o olhar da desconstrução, o que pode promover a invenção de outras metáforas 

que traduzem a direção em que caminham os programas de DCpS.  

Espera-se que as futuras investigações sobre DCpS abram-se ao porvir de 

outras traduções da sustentabilidade empresarial que surgem no percurso, de modo 

a compreender a disseminação inventiva como algo a ser incentivado nas ações 

educacionais das empresas e não como dilema que deve ser enfrentado e 

controlado, como evidenciado, muitas vezes, nos Discursos Oficiais das Instituições. 

Reconhece-se, portanto, na desconstrução, um modo de traduzir e repensar a 

concretude e a efetividade das iniciativas de DCpS, com o intuito de inventar outras 

metáforas explicativas para a questão socioambiental. Desta forma, este estudo, 

apresenta-se como rascunho, deste caminho, cuja travessia, apenas se iniciou, 

como différance, como porvir... 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista – Participantes 
	  

- Informar ao entrevistado que será mantido sigilo das informações e de sua identidade. 

- Explicar que o objetivo da entrevista é compreender a experiência de participar do Curso 
de DCpS. 

Enfoque Perguntas 

Histórico pessoal Quando entrou em contato com a discussão de sustentabilidade? 

 Quando a sua empresa pensou em incorporar preocupações dessa 
natureza? 

 Como foi e de quem foi a decisão de vir para o curso de DCpS? 

Significado de 
sustentabilidade O que você compreende por sustentabilidade? 

 Essa compreensão você já tinha antes do curso? 

 O curso mudou a sua compreensão? 

Ações que realizou 
a partir do curso 

Conte a sua experiência no curso.  
 
O curso mudou a sua forma de agir? De que forma? Se não, por quê? 

Competências 

Conte como tem sido a sua experiência de trabalho desde que você fez o 
curso na organização.  
 
Quais ações, processos, realizações no trabalho, você implementou após 
fazer o curso. Como foi? Desde quando? Quais os resultados? 
 
Que competências você acredita que adquiriu para responder as metas de 
sustentabilidade de sua empresa? Cite exemplos.  
 
Quais as dificuldades, limites, potencialidades e avanços que você 
encontrou para colocar em prática o que você aprendeu no curso ? 

Quadro 33: Roteiro A. 
Fonte: Referencial Teórico. 
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista – Coordenadores 
 

- Informar ao entrevistado que será mantido sigilo das informações e de sua identidade. 

- Explicar que o objetivo da entrevista é compreender a lógica que influencia e incentiva 
ações e iniciativas de DCpS. 

Enfoque Perguntas 

Significado de 
sustentabilidade 

O que você compreende por sustentabilidade nas organizações?  
 
O que o BCSD compreende por sustentabilidade nas organizações?  

Histórico de ações de 
DCpS do BCSD 

 
 

Quais são as iniciativas e cursos realizados pelo BCSD com o 
objetivo de desenvolver competências para a sustentabilidade? 

Quem pensou e idealizou as iniciativas e ações de desenvolvimento 
de competências? 

O que mudou nas ações de DCpS do BCSD a partir do Visão 2050? 

Competências  

Quais competências vocês desenvolvem nos participantes dos cursos 
oferecios pelo BCSD? 
 
Que perfil de aluno pretendem formar?  
 
Que estratégias metológicas vocês utilizam para desenvolver essas 
competências? 

 

O que vocês esperam do profissional competente em 
sustentabilidade? 
 
Quais as dificuldades, limites, potencialidades e avanços nas 
iniciativas de DCpS?  
 
Ao longo dos anos como vocês observam os resultados destas 
iniciativas e ações de DCpS nas empresas que frequentaram o 
curso? 

Quadro 34: Roteiro B. 
Fonte: Referencial Teórico. 


