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RESUMO 

 

Nos últimos anos, os crescentes problemas socioambientais e a conseqüente responsabilização 

dos atores sociais a enfrentarem estes problemas têm feito com que as empresas, entre elas as 

instituições financeiras, caminhem no sentido de reposicionar suas estratégias empresariais de 

acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável. Seguindo neste caminho, o BEP 

(nome fictício), uma instituição financeira pública, lançou o programa de Desenvolvimento 

Regional Sustentável (DRS), com a promessa de impulsionar o desenvolvimento sustentável nas 

regiões onde está presente. Para a viabilização deste programa, a instituição reconhece a 

necessidade de formar agentes corporativos preparados para assumir este desafio. Frente a este 

cenário, o presente estudo tem como objetivo compreender como ocorre o processo de 

desenvolvimento de competências de atores corporativos para implementação de projetos de 

DRS. Justifica-se a necessidade deste estudo para o avanço de discussões sobre competências 

numa perspectiva político-societal, uma vez que a construção do DRS é alavancada por meio de 

processos participativos e exige a articulação de atores sociais, bem como uma atuação 

socialmente responsável por parte dos profissionais. Trata-se, portanto, de abordar as 

competências em uma dimensão pouco explorada, que se preocupa, sobretudo, com a capacidade 

de os profissionais extrapolarem os limites da organização e identificarem de que maneira podem 

contribuir para o desenvolvimento das regiões e das respectivas comunidades, ampliando o 

sentido do trabalho para além de questões de geração de valor para as atividades da organização. 

Para responder aos objetivos propostos, foi conduzido um estudo de caso qualitativo. Já a análise 

de dados empregou o processo de análise textual interpretativa, proposta por Gil Flores (1994). 

Os resultados desta pesquisa sinalizam que ao desenhar um projeto educativo mesclando ações 

formais (programa de certificação interna em responsabilidade socioambiental e DRS, curso 

presencial sobre DRS e MBA Executivo em DRS) e informais (experiências de trabalho junto a 

comunidades carentes, vivências com grupos de produtores familiares, grupos de trabalho e 

fóruns de discussão), a BEP potencializou o desenvolvimento de competências, uma vez que as 

ações formais contribuíram com conhecimentos para guiar a atuação dos gestores e as ações 

informais auxiliaram no agir de acordo com as necessidades locais das comunidades. Para 

avançar em suas iniciativas de desenvolvimento de competências, a organização precisa investir 

na formação continuada dos gestores, a fim de melhorar a comunicação com os parceiros e com o 

mercado, além de atentar para o processo de transição de gerências bancárias, estabelecendo um 

ritual de transição para que a competência dos gestores torne-se uma competência organizacional. 

Os gestores também já começam a rever suas capacidades tradicionais, ampliando o sentido do 

trabalho para além de indicadores quantitativos, como a maximização de lucro para acionistas, 

mas avaliando seu trabalho também sob a ótica qualitativa, de forma a contribuírem para o 

desenvolvimento social, educacional e profissional das comunidades. É um novo gestor, que 

ultrapassa as fronteiras da organização, vai a campo e olha o seu entorno, descobrindo 

oportunidades de negócio que permeiam uma nova lógica de desenvolvimento, ancorada no 

desenvolvimento das regiões e de suas respectivas comunidades, de forma sustentável. É um 

gestor que também tem de transitar por áreas de conhecimento distintas de sua formação original, 

conhecendo áreas de negócios que até então não faziam parte de sua expertise, bem como as 

relações legais, trabalhistas e modo de produção nestas áreas.  

 

Palavras-chave: desenvolvimento de competências, desenvolvimento regional sustentável, 

gestores, instituição financeira pública  

 



 

 

ABSTRACT 

 

In the last few years, the growing socio-environmental problems and the consequent liability of 

the social players when confronting such problems have led companies, including financial 

institutions to drive towards replacement of their business strategies in accordance with the 

principles of sustainable development. Following this drive, BEP (fictitious name), a public 

financial institution, has launched the program of Regional Sustainable Development (RSD), with 

the promise of promoting sustainable development in regions in which it operates. To turn the 

program possible, the institution recognizes the need to train corporate agents for the preparation 

to the referred challenge. In view of the background, this study aims to understand how does the 

process of competencies development of corporate players for the implementation of RSD 

projects. The need of this study is justified for the advancement of discussions on competencies 

within the sphere of a political and societal perspective, once the RSD build up is leveraged by 

means of participatory processes and requires the performance of social players, as well as of 

socially responsible professionals. Therefore, it is to approach the competencies in an unexplored 

scope, which concerns mainly with the ability of the professionals to overcome the limits of the 

organization and to identify how they can contribute for the development of the regions and their 

communities, as well as how they can extend the meaning of work in addition to the issues on 

value creation within the organization's activities. To meet the proposed objectives, a qualitative 

case  study  has been conducted. The data analyze employed the interpretative textual analyze 

process, proposed by Gil Flores (1994). The results of the survey show that by designing an 

educational project with the blending of formal actions (internal certification program both in 

social and environmental responsibility and RSD, that is, classroom courses on RSD and MBA in 

RSD) and informal ones (work experience either in poor communities, in familial groups, in 

work groups and in discussion forums), BEP has enhanced the competencies development, since 

the formal actions have brought in knowledge that guide the managers´ actions and the informal 

actions have helped carry out in accordance with the local needs of the communities. To advance 

in their initiative developmental competencies, the organization needs to invest in ongoing 

training of managers in order to improve communication with partners and the market, besides 

taking in account the transition of the bank managements through the establishment of a ritual 

transition so that the managers´ competences becomes an organizational competence. The 

managers, in addition, begin revising their traditional skills and expanding the meaning of work 

beyond the quantitative indicators, such as the profit maximization for its shareholders, similarly 

to evaluating their work under the qualitative perspective, so as to contribute to social, 

educational and professional development of the communities. This is the new manager, who 

goes beyond the boundaries of the organization and in the field to looks at its surroundings in 

search for business opportunities that involve a new development strategy sustained in the 

development of the regions and their communities within a sustainable way. Likewise, this is a 

manager who has to approach areas of distinct knowledge from his/her original background and 

to get to know business areas that previously had not been part of his/her expertise, as well as 

legal and labor relations and production processes of the related areas.  

 

 

Keywords: competencies development, regional sustainable development, managers, public 

financial institution 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 

O mundo vem presenciando, cada vez mais, as conseqüências de um modelo de 

desenvolvimento predatório. As organizações, por meio de suas atividades, são consideradas uma 

das principais protagonistas deste modelo de desenvolvimento. Na década de 80, por exemplo, o 

vazamento de gases letais da fábrica da Union Carbide (atualmente pertencente à Dow Chemical 

Company), em Bhopal, na Índia, foi considerado o pior desastre químico da história, resultando 

na morte de aproximadamente 8 mil pessoas, além das consequências ambientais que persistem 

até os dias atuais (GREENPEACE, 2002).  

 Mais recentemente, em 2007, o relatório da ONU (Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas – IPCC), atribuiu este modelo de desenvolvimento predatório à ação 

humana. O relatório trouxe um grande alerta para a humanidade e para os tomadores de decisões, 

prevendo um cenário de catástrofe ambiental, com mudanças climáticas, tais como inundações, 

secas, ciclones e furacões e elevação de temperaturas e do nível do mar, provocando o 

desaparecimento de algumas ilhas. Os problemas sociais, tais como a fome e o desemprego 

também tendem a se intensificar, caso sejam mantidos os padrões de desenvolvimento 

alicerçados no crescimento econômico desenfreado, no esgotamento dos recursos naturais e na 

expansão do consumo.  

Este contexto revela que a humanidade chegou a um momento decisivo, de forma que os 

governos, as organizações e a sociedade civil necessitam atuar com base em um novo modelo de 

desenvolvimento, baseado em princípios sustentáveis e que contribua para a melhoria das 

condições de vida da sociedade. Nas organizações, o desenvolvimento sustentável vem sendo 

incorporado ao discurso empresarial, o que reforça a necessidade de se problematizar como o 

conceito vem permeando a temática sobre competências, que por sua vez merece ser analisada 

sob um novo enfoque, além da promoção da capacidade do trabalho para a produtividade e o 

lucro.  Desta forma, torna-se importante refletir de que forma as organizações estão promovendo 

o desenvolvimento de competências de seus profissionais, contribuindo para que os mesmos 

atuem com questões societais, incluindo as dimensões de sustentabilidade.  

Este movimento em direção a um desenvolvimento apoiado em princípios sustentáveis 

ganhou força principalmente a partir da Agenda 21, resultante da Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), a maior conferência internacional sobre
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meio ambiente e desenvolvimento, também conhecida como Rio-92, que despertou a consciência 

para um compromisso entre os atores sociais
i
 na construção de um modelo de desenvolvimento 

sustentável, integrando variáveis de conservação ambiental, eficiência econômica e melhoria da 

qualidade de vida nas diferentes regiões do planeta. 

 Além da Agenda 21 global, a Conferência deu abertura para a instauração de iniciativas 

locais de desenvolvimento sustentável, concretizadas por meio da Agenda 21 local. Desta forma, 

as autoridades locais têm o desafio de trabalhar em parceria com vários atores sociais (empresas 

privadas, sociedade civil, ONGs, universidades, sindicatos, entidades religiosas, entre outros) a 

fim de promover o desenvolvimento sustentável no nível local, preservando o meio ambiente, 

aumentando a eficiência econômica e melhorando a qualidade de vida das gerações atuais e 

futuras nas diferentes localidades do planeta.   

 

 O desenvolvimento sustentável busca simultaneamente a eficiência econômica, a justiça 

social e a harmonia ambiental. Mais do que um novo conceito, é um processo de 

mudança no qual a exploração dos recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do 

desenvolvimento ecológico e a mudança institucional devem levar em conta as 

necessidades das gerações futuras (MAIMON, 1996, p. 10).  

 

 Os pressupostos do desenvolvimento sustentável passaram a ser incorporados às 

atividades das organizações, em decorrência da legislação, que torna-se mais severa, e aplica o 

Princípio do Poluidor Pagador, obrigando as empresas que poluem o planeta a adotarem medidas 

de prevenção, repressão e reparação aos danos ambientais provocados por seus negócios 

(SOUZA, 2009). Além disso, as pressões sociais exigem uma atuação mais responsável por parte 

das mesmas em relação às questões ambientais e sociais, que por sua vez impactam inclusive 

sobre seu desempenho econômico. No mercado financeiro, isto se reflete na criação de índices, 

tais como o Dow Jones Sustainability Index (DJSI), da Bolsa de Valores Nova York, criado em 

1999, e o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), criado pela Bovespa, em 2005, 

evidenciando o envolvimento de critérios econômicos, sociais e ambientais nas estratégias de 

negócios das empresas do setor (LIMA, 2009).    

 Ainda considerando as questões ambientais e sociais, Fischer (2007) ressalta o papel de 

responsabilidade social por parte das empresas, visto que a atividade empresarial envolve 

compromissos com toda a cadeia produtiva da empresa, desde clientes, funcionários e 

fornecedores, até comunidades e sociedades. Desta forma, o discurso de combate à fome e à 
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miséria, a preservação ambiental e a geração de emprego torna-se uma questão que diz respeito 

também às organizações.    

 Para Lustosa (2002, p. 175), governos, organizações não-governamentais e demais atores 

sociais “se encontram diante do desafio de repensar suas matrizes lógicas, incorporando a sua 

forma de abordar os problemas e de tratar as políticas públicas a partir da perspectiva da 

sustentabilidade do desenvolvimento, da atenção ao local e da integração das ações 

implementadas”. 

Desta maneira, desde a criação da Agenda 21 local, os atores sociais começam a se 

articular para a promoção do desenvolvimento sustentável nas regiões ou localidades. Neste 

contexto, surgem as iniciativas de Desenvolvimento Local ou Desenvolvimento Regional 

Sustentável, definidas por Buarque (2006, p. 25) como “um processo endógeno de mobilização 

das energias sociais em espaços de pequena escala (municípios, localidades, microrregiões) que 

implementam mudanças capazes de elevar as oportunidades sociais, a viabilidade econômica e as 

condições de vida da população”. 

 Um dos atores com esta proposta de desenvolvimento é o Banco Empresa Pública (BEP – 

nome fictício), uma das primeiras instituições financeiras a atuar no país, considerada um dos 

principais agentes de desenvolvimento econômico e social do país. A instituição está presente em 

todo o Brasil. 

Lins e Wajnberg (2007) destacam que apesar do setor financeiro não possuir um forte 

impacto socioambiental direto, seu alto impacto indireto concretiza-se como catalisador de ações 

que contribuam para a preservação ambiental, a melhoria das condições de vida das pessoas e 

consequentemente, para o desenvolvimento das regiões.   

 Seguindo neste caminho, o BEP lançou um programa para o Desenvolvimento Regional 

Sustentável (DRS), com a promessa de impulsionar o desenvolvimento sustentável nas regiões 

onde está presente, em especial regiões carentes, estabelecendo um discurso no sentido de 

articular atores econômicos, políticos e sociais, para práticas de apoio a atividades produtivas 

sustentáveis (no escopo econômico, social e ambiental), respeitando a diversidade cultural. O 

programa tem como propósito a inclusão social, por meio da geração de trabalho e renda, 

promover o acesso ao crédito, estimular a organização social (associativismo ou cooperativismo), 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida das comunidades onde atua e fortalecer negócios 

com pequenos empreendedores formais ou informais.  
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Segundo dados do próprio BEP, os projetos locais de desenvolvimento sustentável são 

executados, atualmente, em mais de 4.000 municípios em todo o Brasil. No Estado de São Paulo, 

mais de 80.000 mil famílias foram abrangidas nos projetos (BEP, 2010).  

 Mas para a viabilização destes projetos, a instituição reconhece a necessidade de formar 

agentes corporativos preparados para lidar com os desafios deste programa (FASCÍCULO DO 

BEP, 2005). O BEP divulga que há mais de 14.000 funcionários, atualmente, capacitados em 

todo o Brasil para trabalhar com o programa de DRS. No Estado de São Paulo, são mais de 2.000 

funcionários capacitados. Desta necessidade, vem a proposição da realização deste estudo, 

orientado pelo seguinte problema de pesquisa: Como se dá o processo de desenvolvimento de 

competências de atores corporativos para implementação de projetos de desenvolvimento 

regional sustentável? 

 Justifica-se a necessidade deste estudo para o avanço de discussões sobre competências 

societais, um assunto pouco explorado, tendo em vista que as competências muitas vezes são 

discutidas na lógica da maximização de lucro pra os acionistas. Entretanto, a dimensão societal se 

preocupa, sobretudo, com a capacidade de os profissionais extrapolarem os limites da 

organização e identificarem de que maneira podem contribuir para o desenvolvimento das regiões 

e das respectivas comunidades, ampliando o sentido do trabalho para além de questões de 

geração de valor para a organização (BRUNSTEIN; SCARTEZINI; RODRIGUES, 2010). De 

modo semelhante, o estudo poderá contribuir para o avanço de discussões sobre competências na 

perspectiva política, uma vez que a construção do DRS é alavancada por meio de processos 

participativos e que exige a articulação de atores sociais. Por esta razão, entendeu-se como 

oportunidade de realização esta pesquisa, que por meio dos referenciais teóricos e procedimentos 

científicos pudesse auxiliar a compreender como ocorre o processo de desenvolvimento de 

competências para atuação em projetos de DRS. 

 Desta maneira, o trabalho tem como objetivo geral descrever e analisar o processo de 

desenvolvimento de agentes corporativos para atuarem em projetos de DRS. Pretende-se 

empreender uma análise das ações educativas, no que se refere ao desenvolvimento de 

competências necessárias para atuação em projetos de DRS. Para o alcance deste objetivo, são 

propostos os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar as competências necessárias para atuação em projetos de DRS; 
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 Descrever as ações de desenvolvimento, formais e informais, que estão sendo construídas 

pela organização na preparação de agentes corporativos envolvidos nos projetos de DRS; 

 Discutir o significado do DRS para os atores organizacionais envolvidos na proposta; 

 Analisar de que forma tal significado tem reflexos na construção das competências 

necessárias para intervenção em projetos de DRS; 

 Apresentar uma reflexão da proposta empresarial em estudo, de forma a contribuir para o 

avanço das ações corporativas de desenvolvimento de competências de atores 

organizacionais em direção ao DRS.  

O referencial teórico foi construído de forma a apresentar as concepções iniciais e a 

evolução dos termos desenvolvimento, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento regional, 

até a formação do conceito de desenvolvimento regional sustentável. A literatura sobre 

competências iniciou retomando as origens do estudo, abordando as perspectivas iniciais que 

concebiam o termo relacionado a atributos para um desempenho superior e à idéia de 

qualificação para uma função, até entendê-la como uma construção social que depende do 

contexto que as pessoas trabalham, da qualidade das interações, dos processos de aprendizagem e 

do significado que o trabalhador atribui ao trabalho.  

Desta forma, o foco principal do referencial teórico de competências estará nas 

perspectivas de competências de Zarifian (2001), principalmente no tocante à mobilização de 

recursos e saberes em um determinado contexto, uma vez que as ações de DRS da organização 

prevêem a mobilização de agentes econômicos, políticos e sociais para que os projetos sejam 

concretizados em cada localidade onde as agências do banco estão presentes. Na sequência é 

apresentada a abordagem holística de competências de Cheetham e Chivers (1996; 1998), que 

integra conhecimentos, capacidades específicas, características pessoais, ética e valores no 

trabalho. A abordagem de Sandberg (2000) também é importante à proposta deste trabalho, uma 

vez que para o autor a competência se consolida no significado que o trabalhador atribui a seu 

trabalho. Por fim, o referencial sobre desenvolvimento de competências auxiliará a refletir até 

que ponto a organização está desenvolvendo o „saber agir‟, encorajando o „querer agir‟ e dando 

oportunidade para os atores organizacionais „agirem‟ na condução dos projetos de DRS (LE 

BOTERF, 2003).   

Após a apresentação do referencial teórico são discutidos os procedimentos 

metodológicos que serão utilizados na condução do presente estudo, justificando-se a necessidade 
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de um estudo de caso qualitativo e da construção dos dados por meio de entrevistas semi-

estruturadas e análise de documentos institucionais textuais e audiovisuais, bem como a 

recorrência à análise textual interpretativa proposta por Gil Flores (1994).   

O capítulo 7 apresenta informações sobre o programa de DRS do BEP, bem como discute 

o fazer bancário à luz das racionalidades do DRS. Em seguida, são abordadas as ações formais e 

informais de desenvolvimento de competências construídas pela organização na preparação de 

gestores para atuação em projetos de DRS, bem como o significado que estes profissionais 

atribuem ao DRS e as competências desenvolvidas pelos mesmos.   

Os resultados da pesquisa sinalizam que ao desenhar um projeto educativo mesclando 

ações formais (programa de certificação interna em responsabilidade socioambiental e DRS, 

curso presencial sobre DRS e MBA Executivo em DRS) e informais (experiências de trabalho 

junto a comunidades carentes, vivências com grupos de produtores familiares, grupos de trabalho 

e fóruns de discussão), a BEP potencializou o desenvolvimento de competências, uma vez que as 

ações formais contribuíram com conhecimentos para guiar a atuação dos gestores e as ações 

informais auxiliaram no agir de acordo com as necessidades locais das comunidades. Para 

avançar em suas iniciativas de desenvolvimento de competências, a organização precisa investir 

na formação continuada dos gestores, a fim de melhorar a comunicação com os parceiros e com o 

mercado, além de atentar para o processo de transição de gerências bancárias. Os gestores 

também já começam a rever suas capacidades tradicionais, ampliando o sentido do trabalho para 

além de indicadores quantitativos, como a maximização de lucro para acionistas, mas avaliando 

seu trabalho também sob a ótica qualitativa, de forma a contribuírem para o desenvolvimento 

social, educacional e profissional das comunidades. É um novo gestor, que ultrapassa as 

fronteiras da organização, vai a campo e olha o seu entorno, descobrindo oportunidades de 

negócio que permeiam uma nova lógica de desenvolvimento, ancorada no desenvolvimento das 

regiões e de suas respectivas comunidades, de forma sustentável. É um gestor que também tem de 

transitar por áreas de conhecimento distintas de sua formação original, conhecendo áreas de 

negócios que até então não faziam parte de sua expertise. 

 Espera-se que o estudo possa contribuir para o aprimoramento de ações corporativas que 

permitam o desenvolvimento de gestores capazes de promover resultados que potencializem o 

desenvolvimento sustentável nas regiões, bem como para o avanço das discussões teóricas sobre 

competências em uma perspectiva político-societal.  
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2 O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO E SEUS SIGNIFICADOS 

 

 

2.1 Construção histórica do desenvolvimento   

 

 

 Na visão de Caiden e Caravantes (1988), o conceito de desenvolvimento foi abordado 

inicialmente como um processo de revelação ou descoberta gradual; algo oculto que seria 

revelado aos poucos, semelhante ao broto de uma flor que desabrocha ou ao destino de um 

monarca que se tornaria conhecido.  

 Em meados do século XVII, o termo recebeu um significado de direção e foi associado às 

mudanças inevitáveis que ocorrem naturalmente. Já nos séculos XVIII e XIX, “no contexto das 

filosofias progressistas”, o conceito foi associado à capacidade dos indivíduos e das sociedades 

construírem um mundo melhor para a humanidade (SIEDENBERG, 2004, p. 12).  

 Já no final do século XVIII, a palavra passou a ser utilizada na área social, designando um 

processo gradual de mudança social, e a partir do século XIX, tendo por base a Biologia, o 

“desenvolvimento passa a ser o movimento em direção a uma forma sempre mais perfeita de 

determinado ser”, associado à idéia de evolução (FISCHER, 2002, p. 17).  

 Mais recentemente, até por volta dos anos de 1950, o novo imperialismo reformulou o 

conceito de desenvolvimento, que passou a ser abordado como sinônimo de transição, uma vez 

que as chamadas sociedades tradicionais foram sendo ocidentalizadas, resultando numa separação 

do Ocidente das demais regiões do mundo (BANERJEE, 2003; SIEDENBERG, 2004).  

Entretanto, muitos acadêmicos e cientistas sociais acreditam que o conceito de 

desenvolvimento se consolidou no discurso de posse do presidente Harry Truman, proferido em 

20 de janeiro de 1949, ao assumir seu segundo mandato nos Estados Unidos. Neste discurso, o 

presidente anunciou um pacote de ajuda técnica, administrativa, econômica e militar aos países 

menos desenvolvidos da África, Ásia e América Latina (SIEDENBERG, 2004):  

  
Nós temos que dar início a um amplo programa capaz de tornar disponíveis os 

benefícios de nossos avanços científicos e nosso progresso industrial para a melhoria e o 

crescimento de regiões subdesenvolvidas (TRUMAN, 1949 apud BANERJEE, 2003, p. 

149). 

 

 

 A palavra desenvolvimento, neste sentido, passou a ser utilizada como sinônimo de 

progresso (CAMARGO, 2003), trazendo a idéia de que os países desenvolvidos poderiam 
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auxiliar as regiões subdesenvolvidas a progredirem em direção a patamares mais elevados. Esta 

visão reforçava que a superação do subdesenvolvimento depende dos países considerados 

desenvolvidos.  

 Siedenberg (2004) também ressalta que a idéia de desenvolvimento foi associada a  

crescimento econômico, mas foi começando a perder força, passando a ser tratada de forma 

interdisciplinar (integrando diversas disciplinas), por meio da associação com adjetivos como 

humano, social, eco- e sustentável. 

 Sachs (2000) ressalta que embora o conceito de „desenvolvimento‟ não esteja definido, o 

mesmo tem uma função, no sentido da busca de um objetivo superior, merecendo maiores 

discussões, principalmente ao considerar os indivíduos como elementos-chave deste processo, tal 

como propõe Guimarães (2004, p. 55): 

  
Afirmar que os seres humanos constituem o centro e razão de ser do processo de 

desenvolvimento significa advogar um novo estilo de desenvolvimento, que seja 

ambiental sustentável no acesso e no uso dos recursos naturais; socialmente sustentável 

na redução da pobreza e das desigualdades sociais e promotor da justiça e da equidade; 

culturalmente sustentável na conservação do sistema de valores, práticas, símbolos de 

identidade que, apesar da evolução e sua reatualização permanentes, determinam a 

integração nacional através dos tempos; politicamente sustentável ao aprofundar a 

democracia e garantir o acesso e a participação de todos em decisões de ordem pública. 

  

 

2.2 A evolução da idéia de desenvolvimento 

 

 

 Banerjee (2003) aponta que o desenvolvimento foi concebido inicialmente como 

sinônimo de crescimento econômico, ao direcionar atenção para aspectos como renda per capita, 

posse de bens, extração de recursos, ciência e tecnologia e economia de mercado, que auxiliariam 

na resolução de problemas sociais, como a pobreza.   

 Entretanto, alguns autores defendem que o crescimento econômico não é suficiente para 

promover o desenvolvimento. Sachs (2001), por exemplo, agrega ao desenvolvimento fatores 

como produtividade, geração de emprego, capacidade de inovação e redução de desperdícios, 

retratados nas cinco eficiências: 

 Eficiência alocativa: diz respeito à alocação de recursos ou insumos (pessoal, material, 

equipamento, tecnologia), de maneira a maximizar a produção, evitando desperdícios; 

 Eficiência macroeconômica: refere-se à geração de emprego e renda; 
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 Eficiência distributiva: está associada à distribuição dos ganhos de eficiência, 

proporcionando bem-estar social, ou seja, satisfação das necessidades vitais da 

comunidades; 

 Ecoeficiência: diz respeito à adaptação dos sistemas produtivos, visando a redução de 

desperdício, por meio da reciclagem e da reutilização de recursos.  

 Eficiência inovativa: refere-se à capacidade de criar, empreender e inovar.  

Furtado (2003) corrobora com a proposta da eficiência inovativa, pois acredita que o 

desenvolvimento requer criatividade coletiva. Neste sentido, Morin e Kern (2003) afirmam que 

nenhum desenvolvimento adquirido é infinito, necessitando ser renovado. Nesta mesma linha de 

raciocínio, Veiga (2005, p. 80-81) compreende que:  

 
[...] O desenvolvimento pode permitir que cada indivíduo revele suas capacidades, seus 

talentos e sua imaginação na busca da auto-realização e da felicidade, mediante esforços 

coletivos e individuais, combinação de trabalho autônomo e heterônomo [...] 

 

 O economista indiano Sen (2000), também procurou ampliar a visão de desenvolvimento 

associada a crescimento econômico, atrelando a ela o processo de expansão de liberdade, por 

meio da integração de algumas dimensões: 

 Liberdades políticas: referem-se à liberdade de expressão e exercício dos direitos civis, 

por meio da participação em eleições livres, permitindo que as pessoas contribuam para o 

desenvolvimento da sociedade; 

 Facilidades econômicas: relacionadas a oportunidades de utilização de recursos 

econômicos para participação no comércio ou na produção, permitindo a geração de 

trabalho e renda; 

 Oportunidades sociais: permitem a melhoria da qualidade de vida das pessoas, por meio 

do acesso a serviços de saúde e educação; 

 Garantias de transparência: referem-se à liberdade de participação nas decisões que 

afetem as comunidades, conferindo transparência a estes processos; 

 Segurança protetora: tem como objetivo a formação de uma rede de segurança social, na 

qual as pessoas têm acesso a serviços de educação, saúde e oportunidades de emprego e 

renda, impedindo que fiquem expostas a situações de fome e miséria.  

Desta forma, o crescimento econômico não deve ser encarado como uma finalidade por si 
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só, mas como um meio de expansão de liberdades políticas, de acesso à saúde e educação, de 

segurança, de participação e de oportunidades de emprego.  

O relatório Projeto Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local, do Instituto 

Cidadania (2006, p.11), ressalta a importância da educação, permitindo que as comunidades 

participem de forma ativa do desenvolvimento local. 

Na perspectiva de Sen (2000), o desenvolvimento consiste na eliminação de privações de 

liberdades, possibilitando às pessoas a oportunidade de atuarem como agentes de mudança e 

participarem da vida social, política e econômica das comunidades.  

A incorporação da idéia de desenvolvimento como um processo de expansão de 

liberdades é retratada no discurso de movimentos da sociedade civil, como por exemplo o 

Instituto Cidadania, que por meio do relatório Projeto Política Nacional de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, deixou evidente a mudança de postura dos indivíduos e das instituições, 

uma vez que o desenvolvimento como algo esperado de forma passiva dá lugar a uma postura 

ativa, ou seja, de mobilização dos atores sociais (organizações públicas, privadas, sindicatos, 

organizações da sociedade civil e dos próprios membros da comunidade) em busca da 

transformação da realidade das comunidades. “Trata-se de trocar a pergunta „o que o governo 

pode fazer por nós?‟, por „como o governo pode apoiar o que estamos empreendendo?‟” 

(INSTITUTO CIDADANIA, 2006, p. 12). 

Morin e Kern (2003) complementam esta visão, ao afirmarem que o desenvolvimento 

supõe a manifestação de autonomias individuais e, ao mesmo tempo, o crescimento de 

participações comunitárias.  

Estas discussões refletem, portanto, que “o desenvolvimento não é, meramente, um 

conjunto de projetos voltados ao crescimento econômico. É uma dinâmica cultural e política que 

transforma a vida social” (INSTITUTO CIDADANIA, 2006, p. 9).  

 

 

2.3 Novos paradigmas do desenvolvimento 

 

 

Buarque (2006) destaca que o conceito de desenvolvimento deve acompanhar os novos 

desafios e mudanças da realidade. O autor relata que a partir da década de 70, com a crise do 

petróleo, a diminuição do ritmo da produtividade e a deterioração do Estado de Bem-Estar social, 

o modelo fordista entra em declínio, dando origem a novos processos e inovações que orientam 
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para um novo paradigma do desenvolvimento. No campo produtivo, agregam-se novas 

tecnologias, informações e conhecimentos aos produtos, com objetivo de reduzir o impacto 

ambiental sobre os ecossistemas. Na esfera organizacional, tendo em vista a competitividade, 

valoriza-se a educação e a qualificação dos recursos humanos e, com a redução do emprego 

formal, há uma redefinição das relações de trabalho. Já o Estado passa por uma intensa 

formulação, devido às privatizações e terceirizações e, considerando sua incapacidade para 

atender novas demandas e desafios, há uma significativa expansão do Terceiro Setor.  

Contribuindo para o debate sobre as novas concepções do desenvolvimento, Morin e Kern 

(2003) sugerem uma concepção mais abrangente de desenvolvimento, abordando-o como uma 

finalidade, que se submete a outras finalidades: viver verdadeiramente e melhor, com 

compreensão, solidariedade, compaixão, sem exploração ou desprezo. Estas finalidades 

dependem de imperativos éticos, mantendo-se os valores e princípios sócio-culturais, sobretudo 

por não haver mais certeza do progresso. Nelas, há a busca de algo que excede o 

desenvolvimento, ou seja, o metadesenvolvimento. 

Os autores criticam o mito global do desenvolvimento (no qual as sociedades 

industrializadas atingem o bem-estar, reduzem suas desigualdades e proporcionam o máximo de 

felicidade possível) e a concepção de crescimento econômico como fator necessário e suficiente 

de todos os desenvolvimentos sociais, psíquicos e morais, visto que ambas as visões ignoram 

problemas humanos da identidade, da comunidade e da cultura.  

 Tendo em vista a necessidade de incluir estes problemas na discussão sobre 

desenvolvimento, Buarque (2006) reforça que as reflexões sobre o termo estão conduzindo à 

formulação de novas concepções de desenvolvimento (tais como desenvolvimento local ou 

regional), agregando a elas a proposta de desenvolvimento sustentável, importante para este 

trabalho, uma vez que pretende analisar como as ações organizacionais constroem competências 

de atores corporativos, capazes de promover os resultados que contribuam para o 

desenvolvimento sustentável.  
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3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

  

 

3.1 Construção histórica do desenvolvimento sustentável 

 

 

Veiga (2005) entende que o desenvolvimento sustentável é uma questão ainda não 

resolvida e que, portanto, ainda merece ser discutida. Desta forma, esta seção pretende fazer uma 

síntese da evolução do conceito, considerando os principais eventos que contribuíram para o 

debate do tema, de 1960 até os dias atuais, quando o foco passa a ser na construção coletiva do 

desenvolvimento sustentável, conforme o cronograma retratado na figura 1.  

 
Figura 1: Evolução do conceito de Desenvolvimento Sustentável 

Fonte: Elaborado pela autora (2009) 

 

 

 1960 a 1970  
 

A década de 1960 é marcada pelo despertar da consciência ecológica de atores no sistema 

social (CAMARGO, 2003). Neste contexto, surgem diversos grupos e organizações não 

governamentais (ONGs), com destaque para a World Wildlife Fund (Fundo para a Vida 

Selvagem, conhecido atualmente como WWF – World Fund for Nature), a primeira Ong 

ambiental com atuação mundial, criada em 1961 (D´AMATO; LEIS, 1998 apud CAMARGO, 

2003). 

Em 1962, a bióloga norte-americana Rachel Carlson torna pública a questão ambiental, ao 

publicar o livro Silent spring (Primavera Silenciosa), apresentando as consequências da utilização 

do DDT (Dicloro-Difenil-Tricloroetano, um inseticida eficiente a curto prazo mas com efeitos 

prejudiciais à saúde humana a longo prazo), contribuindo para iniciar o debate acerca dos 

problemas ambientais (LAGO; PÁDUA, 1984). 
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Outro marco importante na década de 1960 foi a criação da organização não-

governamental Clube de Roma, em 1968, com objetivo de debater o futuro da humanidade 

(CAMARGO, 2003), evitando-se o colapso do planeta.  

A década de 70 foi importante, pois os assuntos ambientais vieram à tona, passando a ser 

debatidos inclusive na mídia, contribuindo para a sociedade começar a se conscientizar dos 

problemas ambientais.  

 

 1970 a 1980  
 

De acordo com Camargo (2003), a década de 70 foi marcada pela criação de diversos 

movimentos ambientalistas e organizações internacionais, que tinham por objetivo discutir os 

problemas ambientais em âmbito mundial: em 1970, o Dia da Terra, a maior manifestação 

ambientalista da história, reuniu mais de 300 mil norte-americanos, tornando pública a questão 

ambiental; em 1971, surgiram o Greenpace, uma famosa organização não governamental que 

atua na proteção ao ambiente, e o Founeux (na Suíça), um painel técnico que avança um pouco 

mais nas discussões sobre meio ambiente, integrando as políticas de meio ambiente às estratégias 

de desenvolvimento.  

 Em 1972, o Clube de Roma, com uma visão global a longo prazo, divulgou seu primeiro 

relatório, denominado The Limits to Growth (os limites do crescimento), também conhecido 

como Relatório de Meadows, o qual previa que caso as tendências de crescimento da população 

mundial, industrialização, poluição, produção de alimentos e depreciação de recursos fossem 

mantidas, os limites para o crescimento do planeta seriam atingidos dentro de 100 anos 

(MEADOWS, 1972 apud BRÜSEKE, 1995). 

Este relatório possibilitou uma grande discussão na Conferência das Nações Unidas, em 

Estocolmo, na Suécia. O evento contou com a participação de 113 países, evidenciando a 

divergência de opiniões entre países ricos e pobres, no contexto da problemática ambiental. 

Enquanto estes anunciavam uma catástrofe, caso o crescimento econômico não fosse estagnado, 

aqueles consideravam que as preocupações ambientais atrasariam o desenvolvimento rumo à 

industrialização (SACHS, 2002).  

A Conferência de Estocolmo resultou no Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente, o PNUMA (United Nations Environment Programme – UNEP), com sede mundial em 
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Nairobi, na África, cujo objetivo era incentivar as atividades de proteção ambiental dentro do 

sistema das Nações Unidas (CAMARGO, 2003).  

Contribuindo para a discussão da problemática ambiental, a Declaração de Cocoyok 

(México, 1974), resultante da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTD) e do PNUMA, responsabilizou os países industrializados pelo 

agravamento dos problemas ambientais, devido aos altos níveis de consumo (BRÜSEKE, 1995).  

As proposições de Cocoyok foram reforçadas no relatório final do projeto da Fundação 

Dag-Hammarskjöld, em 1975, contando com a participação de 48 países (CAMARGO, 2003).  O 

relatório Dag-Hammarskjöld, também conhecido como Relatório Que Faire (Que Fazer), 

apresenta uma relação entre a atividade humana e a degradação ambiental, ao fazer referência ao 

sistema colonial, que concentrou os solos mais apropriados à agricultura nas mãos de uma 

minoria social, ao passo que as grandes massas da população foram marginalizadas, sendo 

forçadas a usar solos menos apropriados, causando a devastação ambiental (BRÜSEKE, 1995).  

A preocupação com o meio ambiente começa a ganhar força a partir desta década, 

denotando que o modelo de desenvolvimento vigente (econômico) seria alterado, contribuindo 

para a construção do desenvolvimento sustentável.  

 

 1980 a 1990  

 

A década de 80 foi marcada série de eventos catastróficos para o meio ambiente: o 

vazamento de gases letais, na fábrica da Union Carbide, em Bhopal, na Índia, em 1984; o 

desastre nuclear de Chernobyl, em 1986; o derramamento de milhões de litros de petróleo no 

Alasca, em 1989 (GREENPEACE, 2002). Estes problemas ambientais ocasionaram impactos 

econômicos e sociais nestas regiões, reforçando a necessidade de se enxergar o meio ambiente 

integrado ao desenvolvimento econômico e social. 

Logo no início da década, a Estratégia Mundial para a Conservação, elaborada pela União 

Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), juntamente com o PNUMA e o WWF,  

tentou alertar a opinião pública para as consequências das pressões exercidas sobre os sistemas 

biológicos mundiais, contribuindo para a elaboração de políticas sustentáveis, como medidas para 

aliviar essas pressões (IBIDEM, 2003).  

Em 1983, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou a Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), coordenada pela primeira-ministra norueguesa, 
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Gro Harlem Brundtland. O objetivo desse grupo era apresentar propostas concretas para amenizar 

os problemas do meio ambiente (CMMAD, 1991).  

 A Comissão reuniu-se formalmente pela primeira vez em Genebra, de 1 a 3 de outubro de 

1984, selecionando oito questões para análise, denominadas “mandato para mudança”: 

 
I – Perspectivas quanto à população, meio ambiente e desenvolvimento sustentável; 

II- Energia: meio ambiente e desenvolvimento; 

III – Indústria: meio ambiente e desenvolvimento; 

IV – Segurança alimentar, agricultura, silvicultura, meio ambiente e desenvolvimento; 

V – Assentamentos humanos; meio ambiente e desenvolvimento; 

VI – Relações econômicas internacionais: meio ambiente e desenvolvimento; 

VII – Sistemas de apoio às decisões relativas à administração ambiental; 

VIII – Cooperação internacional (CMMAD, 1991, p. 399). 

  

 Em 1987, a Comissão de Brundtland apresenta o relatório final de suas atividades, 

denominado Our common future (Nosso Futuro Comum). O relatório reforça a necessidade de 

uma nova postura, “caracterizada pela responsabilidade tanto entre as gerações quanto entre os 

membros contemporâneos da sociedade atual” (BRÜSEKE, 1995, p. 33), apresentando uma lista 

de ações a serem adotadas: 

 Limitação do crescimento populacional; 

 Preservação dos recursos básicos (água, alimentos, energia); 

 Preservação da biodiversidade; 

 Diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de novas tecnologias 

ecologicamente corretas; 

 Controle da urbanização desordenada; 

 Satisfação das necessidades básicas das populações. 

Estes objetivos refletem a preocupação do relatório com a preservação de recursos para 

atender às necessidades da população também a longo prazo. Desta forma, o termo 

desenvolvimento sustentável é oficializado como “aquele que atende às necessidades do presente 

sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem a suas próprias 

necessidades” (CMMAD, 1991, p. 46). Esta década deixou evidente que os problemas do mundo 

não se reduzem somente à dimensão ambiental, passando a incorporar também a dimensão social.  

  

 1990 a 2000 

  

 A década de 90 presenciou a intensificação de catástrofes ambientais e problemas sociais: 

a Guerra do Golfo, além de sacrificar vidas humanas, levou à queima de barris de petróleo que 
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poluíram a atmosfera; a miséria também acentuou-se, de forma que no final do século XX, mais 

de 800 milhões de pessoas (14% da população mundial) passavam fome e eram analfabetas 

(VEIGA, 2005). 

 Este cenário, que despertou para a necessidade de reduzir os problemas ambientais e 

sociais, colaborou para a realização da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida como “Cúpula da Terra”, “Rio 92” ou ainda “Eco 92”. 

O evento reuniu chefes de Estado e representantes oficiais de 179 países, chamando a atenção do 

mundo para a necessidade de uma aliança entre os povos em prol de uma sociedade sustentável 

(IBIDEM, 2005).  

 Desta conferência, resultou a Agenda 21, termo utilizado para expressar o compromisso 

em direção a um novo modelo de desenvolvimento ao longo do século XXI, pautado na 

responsabilidade dos atores sociais para a construção de sociedades sustentáveis em nível global, 

regional e local, por meio da integração da conservação ambiental, da eficiência econômica e da 

melhoria da qualidade de vida nas diferentes regiões do planeta (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2005). O evento deu abertura para a instauração de iniciativas locais de 

desenvolvimento sustentável, concretizadas por meio da Agenda 21 local. Desta forma, as 

autoridades locais tinham o desafio de trabalhar em parceria com os atores sociais a fim de 

promover o desenvolvimento sustentável em cada localidade.   

 Com intuito de prosseguir com as discussões sobre um novo modelo de desenvolvimento, 

em 1997, foi realizado um encontro não-oficial, denominado Rio+5, com intuito de avaliar o 

efetivo andamento das decisões da Agenda 21. A avaliação obtida concluiu que muito pouco 

havia sido feito nos cinco anos que se seguiram à Rio 92 (CAMARGO, 2003). A autora (2003) 

tendo por base o National Research Council (1999), mostrou que três realidades ainda persistiam: 

enquanto as taxas de crescimento populacional continuavam declinando, o número de pessoas 

vivendo na linha da pobreza aumentava; embora a globalização viesse apresentando novas 

oportunidades, muitos países ainda não eram capazes de tirar vantagem dessas oportunidades; 

enquanto alguns países reduziram significativamente alguns níveis de poluição e diminuíram a 

destruição dos recursos, o meio ambiente continuou a deteriorar-se.  

 Neste sentido, a década de 90 finaliza reforçando a necessidade da construção do 

desenvolvimento sustentável na prática, inclusive em ações locais.  
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 2000 aos dias atuais 
 

Continuando o debate sobre a necessidade de uma aliança entre os povos em direção ao 

desenvolvimento sustentável, em Março de 2000 a Organização para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) aprovou a Carta da Terra, um projeto consolidado na Rio 92, mas 

apresentado na ONU em 2002 (CAMARGO, 2003). A Campanha Internacional da Carta da Terra 

propõe a construção de uma sociedade sustentável, baseada no respeito pela natureza, nos direitos 

humanos, na justiça social e econômica e numa cultura de paz, assumindo um compromisso com 

as gerações atuais e futuras (CARTA DA TERRA, 2002).  

Ainda em 2002, a 2ª. Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, em 

Johannesburgo, na África do Sul, conhecida como Rio+10, teve por objetivo avaliar o andamento 

das ações propostas na Agenda 21. Para Sequinel (2002), apesar de terem sido renovadas as 

esperanças de um “mundo melhor, com respeito aos direitos humanos básicos, proteção ao meio 

ambiente e utilização equilibrada dos recursos naturais” (p. 2), constatou-se que “pouco se 

conseguiu avançar em termos de tornar a Agenda 21 exequível” (p. 3). Entretanto, ficou a certeza 

de que não é possível construir uma sociedade sustentável unilateralmente, na qual as decisões 

são tomadas apenas em função de interesses políticos e econômicos de um grupo de países 

dominantes e grandes corporações, havendo a necessidade de uma construção coletiva.  

O início do século XXI, portanto, abre a discussão para construção do desenvolvimento 

sustentável por meio de processos participativos. O item 13 da Carta da Terra (2002), inclusive, 

prevê a necessidade de “fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e prover 

transparência e responsabilização no exercício do governo, participação inclusiva na tomada de 

decisões e acesso à justiça”. Desta forma, as sociedades civis locais, regionais e globais devem 

participar significativamente da tomada de decisões para a promoção do desenvolvimento 

sustentável. 

No campo organizacional, já em 1994, Elkington reforçou o desafio que as empresas 

deveriam enfrentar, desenvolvendo parcerias com seus stakeholders
ii
, para um modelo de 

desenvolvimento baseado em princípios sustentáveis.  

 Considerando que estas parcerias podem ocorrer de diversas formas, Rodriguez, Ricart e 

Sanchez (2002) as classificavam em três níveis, conforme mostra a figura 2: consubstancial, 

contratual e contextual. O primeiro nível inclui os stakeholders considerados essenciais para a 

existência do próprio negócio: os acionistas, empregados e parceiros estratégicos. Neste nível, os 
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autores referem-se particularmente à necessidade de respeitar os empregados, substituindo formas 

de controle por relações de confiança e autocontrole por parte dos mesmos. O nível contratual 

compreende os stakeholders que possuem um contrato formal com o negócio: fornecedores, 

terceiros, instituições financeiras e clientes. O foco, neste nível, é estabelecer relações de parceria 

e confiança, permitindo a participação ativa de cada uma das partes envolvidas. Já o nível 

contextual aborda a relação da empresa com os líderes de opinião, as comunidades locais, a 

sociedade e a Administração Pública, destacando que os negócios da empresa fazem parte do 

sistema social e natural.   

 

 
        Figura 2: A organização dinâmica e sustentável e seus stakeholders 

          Fonte: RODRIGUEZ; RICART; SANCHEZ (2002, p. 141) 

 

 

As parcerias implicam em interdependência entre os stakeholders, ao manterem suas 

diferenças, entretanto tomando decisões coletivas e compartilhando resultados que podem 
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contribuir para inovações de produtos e serviços compatíveis com os princípios do 

desenvolvimento sustentável, para a redução do impacto ambiental, além do estabelecimento de 

novos valores sociais (HARTMAN; HOFMAN; STAFFORD, 1999).   

Neste trabalho, a construção do desenvolvimento sustentável será abordada sobretudo no 

nível contextual, tendo em vista o relacionamento dos gestores da organização objeto deste 

estudo com os stakeholders deste nível. Desta forma, as parcerias entre empresas, governos, 

ONGs, universidades e sociedade devem contribuir para o desenvolvimento sustentável de 

economias locais (WELSH; HERREMANS, 1998), especialmente em regiões subdesenvolvidas, 

ao proporcionarem a participação das comunidades no desenvolvimento de atividades produtivas 

locais economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas. 

 

 

3.2 Conceito de desenvolvimento sustentável 

 

  

 Os antecedentes históricos indicam que o conceito de desenvolvimento sustentável não é 

apenas mais um modismo, mas a construção necessária de uma nova consciência da sociedade, 

perante os desafios atuais e futuros (BUARQUE, 2006).  

 O conceito é formado por duas palavras. O desenvolvimento, como visto anteriormente, 

pode ser abordado de uma forma abrangente, conforme sugere a ONU, como um processo 

econômico, social, político e cultural que tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas, por meio do acesso à educação, participação política e promoção dos direitos humanos 

(BOFF, 1999). Já o termo sustentável está relacionado ao desenvolvimento de uma economia que 

o planeta seja capaz de suportar, nos dias atuais e futuramente (BANERJEE, 2003).   

  Camargo (2003) ressalta que ainda não há um consenso sobre o conceito desenvolvimento 

sustentável. Esta posição é compartilhada por Banerjee (2003), que identificou diferentes 

definições de desenvolvimento sustentável, em uma análise de conteúdo. O autor relata que 

Gladwin et al. (1995) identificou o conceito relacionado a assuntos diversos, tais como 

desenvolvimento humano, inclusão (de sistemas ecológicos, econômicos, políticos, tecnológicos 

e sociais), conexão (de objetos sócio-políticos, econômicos e ambientais), equidade (distribuição 

justa de recursos e direitos de propriedade), prudência (no sentido de evitar irreversibilidade e 

reconhecer a capacidade do planeta) e segurança (denotando o alcance da qualidade de vida).  
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 Isto revela a complexidade do conceito, que deve recorrer a uma abordagem holística, 

permitindo trabalhar com múltiplas dimensões (BUARQUE, 2006), envolvendo interações 

dinâmicas entre os sistemas sociais, econômicos e ambientais, detalhados no quadro 1. Neste 

sentido, Alirol (2001) defende a coesão entre estes sistemas, de forma que o ambiente não pode 

permanecer estável se o tecido social se degrada e nem o crescimento econômico pode prosperar 

em detrimento do meio ambiente.  

 

Quadro 1 – Critérios de coesão dos diferentes subsistemas 

   

Sistema Social 

 Satisfação das necessidades individuais; 

 Controle do processo de mudança social pelos indivíduos e coletividades; 

 Igualdade de oportunidades; 

 Igualdade de direitos (acesso aos recursos naturais, à informação e aos bens e serviços; 

 Paz e justiça social; 

 Pleno emprego; 

 Distribuição equitativa das rendas e dos custos  

 

Sistema Econômico Sistema Ambiental 

 Estabilidade de preços; 

 Equilíbrio da balança comercial; 

 Competitividade internacional da 

economia nacional; 

 Dívidas reduzidas; 

 Pleno emprego; 

 Estrutura competitiva no mercado 

externo 

 Utilização racional dos recursos 

naturais; 

 Conservação da biodiversidade 

(ecossistemas, espécies, patrimônio 

genético); 

 Controle das poluições e dos riscos 

ambientais 

Fonte: Alirol (2001, p. 28) 

  

 

Complementando a idéia de coesão entre os sistemas de Alirol (2001), Buarque (2006) 

entende que uma proposta de desenvolvimento sustentável deve incluir ações visando, de forma 

equilibrada e concomitante, a equidade social, a conservação ambiental e a eficiência econômica, 

conforme mostra a figura 3. Isto porque maximizar a conservação ambiental (como a suspensão 

de atividades econômicas que degradam o meio ambiente) pode, por exemplo, provocar uma 

redução da eficiência econômica e da equidade social; da mesma forma, a melhoria na eficiência 

econômica, por meio de investimentos para aumentar a produção e a eficiência, pode gerar 

impacto negativo para o meio ambiente e para a dimensão equidade social.  
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                              Figura 3: Desenvolvimento Sustentável 

                                    Fonte: Buarque (2006, p. 68) 

 

 

 Para evitar este efeito compensatório negativo nas dimensões econômica, social e 

ambiental, Buarque (2006, p. 69) propõe mudanças no padrão tecnológico, na estrutura de renda 

e no padrão de consumo dominante na sociedade:   

 
As relações entre as circunferências do meio ambiente e da economia tendem a ser 

redefinidas pela mudança no padrão tecnológico, reduzindo o efeito que o movimento 

positivo em uma delas provocaria negativamente na outra; a alteração na estrutura de 

renda pode assegurar uma maior interação entre a dimensão econômica e social; e, 

finalmente, a mudança no padrão de consumo dominante é importante componente na 

redução da rigidez nas relações entre o meio ambiente e o nível de equidade social.   

 

 

Considerando o exposto, neste trabalho, o desenvolvimento sustentável será abordado 

integrando-se a proposta de Buarque (2006, p. 68), que “consiste em implementar iniciativas e 

ações que gerem, ao mesmo tempo, uma maior equidade, um nível elevado de conservação 

ambiental e uma maior racionalidade (eficiência) econômica”, considerando ainda a elevação das 

oportunidades sociais, ao conceito defendido pela CMMAD (1991, p. 44), no qual 
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desenvolvimento sustentável é “aquele que atende as necessidades das gerações atuais, sem 

comprometer o atendimento das necessidades das gerações futuras”: 

 

O desenvolvimento sustentável busca simultaneamente a eficiência econômica, a justiça 

social e a harmonia ambiental. Mais do que um novo conceito, é um processo de 

mudança no qual a exploração dos recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do 

desenvolvimento ecológico e a mudança institucional devem levar em conta as 

necessidades das gerações futuras (MAIMON, 1996, p. 10).  

 

 

 Tendo em vista que o presente estudo se dá no contexto de uma instituição financeira, é 

importante refletir o que significa desenvolvimento sustentável neste setor, tema a ser abordado 

no próximo tópico.  

 

 

3.3 Desenvolvimento sustentável no setor financeiro 

 

 

O Boletim de Responsabilidade Social e Ambiental do Setor Financeiro elaborado pelo 

Banco Central do Brasil (2009) aponta que os crescentes problemas socioambientais e a 

necessidade de corresponsabilização de diferentes atores sociais com objetivo de enfrentar estes 

problemas em todo o mundo têm exigido do sistema financeiro mais comprometimento com o 

desenvolvimento sustentável. Além disso, em decorrência das pressões de investidores e até 

mesmo da sociedade, o mercado financeiro percebeu a necessidade de incorporar as variáveis 

social e ambiental na condução dos negócios (LIMA, 2009).  

 Neste aspecto, o índice FTSE4Good da Bolsa de Valores de Londres, que monitora o 

desempenho das organizações por meio de critérios de responsabilidade social e ambiental, 

classifica os bancos na categoria de médio impacto socioambiental (LINS; WAJNBERG, 2007). 

Entretanto, apesar do setor não possuir um forte impacto socioambiental direto, os autores 

destacam seu alto impacto indireto, que se reflete principalmente por meio de atividades de 

financiamento a pessoas físicas e concessão de crédito a empresas, uma vez atendidos certos 

critérios ambientais e sociais, apresentados no quadro 2. Souza (2009) destaca que o não 

atendimento destes critérios implica em assumir riscos ambientais e sociais que poderão 

representar uma ameaça ao retorno econômico dos negócios, uma vez que estes podem não ser 

concretizados futuramente.   
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O principal papel dos bancos para o Desenvolvimento Sustentável, na visão de Lins e 

Wajnberg (2007), não é um papel de executor de mudanças, mas sim de catalisador, fomentando 

ações que contribuam para a preservação do meio ambiente e melhoria das condições de vida das 

pessoas. O quadro 2 apresenta parte destas ações, concebidas como práticas de finanças 

sustentáveis (relacionadas aos produtos e às atividades fins do negócio) e práticas de gestão 

(ações que não estão diretamente relacionadas à geração de receitas das empresas financeiras), 

retratadas no Relatório de Sustentabilidade Corporativa do Setor Financeiro, resultado de uma 

pesquisa realizada no período de Dezembro/2006 a Agosto/2007 pela Fundação Brasileira para o 

Desenvolvimento Sustentável (FBDS), em parceria com o Forum for Corporate Sustainability 

Management, do International Institute for Management Development – IMD, e com o Instituto 

COPPEAD de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

 

Quadro 2 – Práticas para a Sustentabilidade no Setor Bancário 

 

Finanças Sustentáveis Gestão 

a) Avaliação de riscos socioambientais em 

financiamentos, tais como emprego de mão-

de-obra escrava e poluição ambiental.  

a) Ecoeficiência: redução de desperdícios, por 

meio de programas de reciclagem 

b) Crédito Responsável: concessão de crédito 

em condições razoáveis (taxas de juros; 

prazos), sem comprometer a situação 

financeira do cliente 

b) Critério socioambientais nas seleções de 

fornecedores / prestadores de serviços: 

exigência da adoção de boas práticas 

trabalhistas, respeito aos direitos humanos e 

preservação do meio ambiente 

c) Microcrédito: financiamento de pequenos 

empreendimentos, permitindo a criação de 

atividades geradoras de renda, estimulando o 

desenvolvimento social e econômico das 

regiões 

c) Diversidade na força de trabalho: 

oportunidade de trabalho, independente de 

aspectos como idade, sexo, religião e etnia.  

d) Fundos Socialmente Responsáveis: carteiras 

de ações compostas somente por títulos de 

empresas geridas de acordo com práticas de 

governança e sustentabilidade  

d) Divulgação de Performance 

Socioambiental: transparência quanto às ações 

na dimensão socioambiental, indicando o 

comprometimento com o desenvolvimento 

sustentável 

e) Financiamentos Socioambientais: linhas de 

financiamento específicas para projetos de 

natureza socioambiental, oferecendo taxas de 

juros menores, prazos mais longos ou 

descontos no valor do principal, estimulando a 

melhoria no desempenho econômico-

financeiro destas instituições, bem como para o 

meio ambiente e para as comunidades. 

e) Mudanças climáticas: divulgação de 

emissão de gases de efeito estufa, metas de 

neutralidade em carbono e adesão ao Carbon 

Disclosure Project (documento formulado por 

um grupo de trezentos investidores, que 

permite acesso a informações referentes ao 

impacto provocado pela emissão de gases de 

efeito estufa) possibilitando às empresas a 
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revisão de processos para reduzir impactos 

ambientais 

f) Mercado de Carbono: comercialização de 

títulos de crédito de carbono 

f) Lavagem de dinheiro: divulgação de 

políticas relacionadas à lavagem de dinheiro 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do Relatório de Sustentabilidade Corporativa no Setor Financeiro Brasileiro 

(LINS; MORENO, 2008, p. 15) 

  

 

 O relatório da FBDS, elaborado por Lins e Wajnberg (2007), aponta que as instituições 

financeiras têm caminhado no sentido de reposicionar suas estratégias empresariais de acordo 

com práticas de desenvolvimento sustentável. Neste estudo, o foco está direcionado para um 

programa de uma instituição financeira pública, conhecido como Desenvolvimento Regional 

Sustentável, cujo objetivo é impulsionar o desenvolvimento sustentável nas regiões onde o banco 

objeto desta pesquisa está presente, refletindo o alto impacto socioambiental indireto destas 

instituições.  
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4 DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL 

 

 

4.1 Construção histórica do desenvolvimento regional 

  

 

 Segundo Wellen (2009), tendo por base Zapata (2004), as noções sobre desenvolvimento 

regional, abordadas neste trabalho como sinônimo de local e/ou territorial, iniciaram-se na área 

econômica, quando Marshall (1920) publicou o livro “Princípios de Economia”, enfatizando o 

potencial das pequenas empresas gerarem economia, por meio do baixo custo de produção.  

 Entretanto, a discussão sobre desenvolvimento regional ganhou força nos anos 70, com a 

deterioração do Estado de Bem-Estar Social, culminando no surgimento de novos atores sociais e 

locais, tais como as ONGs e os movimentos sociais (MOURA et al., 2002).  

 Já na década de 80, além da multiplicação de ONGs e movimentos sociais, que 

começaram a focar atenção no local, os processos de descentralização por parte do Estado 

permitiram a valorização de iniciativas locais (MORAES, 2003).  

 Na década de 90, o debate se concentra na necessidade de criar sinergias entre os diversos 

atores locais para promover o desenvolvimento efetivo nestas regiões (TENÓRIO, 2006). 

Colaborando com o autor, Buarque (2006) enfatiza que o desenvolvimento local passa a ser 

resultante da capacidade de mobilização dos atores e da sociedade, a fim de explorarem suas 

potencialidades regionais. Neste sentido, Amaral Filho (1996, p. 37) define o desenvolvimento 

regional como: 

 
[...] Um processo interno de ampliação contínua da capacidade de agregação de valor 

sobre a produção, bem como da capacidade de absorção da região, cujo desdobramento é 

a retenção do excedente econômico gerado na economia local e/ou a atração de 

excedentes provenientes de outras regiões. Este processo tem como resultado a 

ampliação do emprego, do produto e da renda local ou da região, em um modelo de 

desenvolvimento regional definido.  

 

Desta forma, consolida-se a visão de desenvolvimento endógeno, na qual as atividades 

produtivas, o capital humano e o conhecimento são desenvolvidos dentro da região, e não de 

forma exógena. Entretanto, é necessário que as regiões tenham condições ou sejam preparadas 

para desenvolver estes fatores internamente. Neste sentido, enfatiza-se o importante papel dos 

atores sociais, auxiliando estas localidades no seu desenvolvimento.   

A concepção de desenvolvimento regional, portanto, ganha destaque a partir da década de 

90, caracterizando-se não somente como ações meramente assistenciais em regiões carentes, mas 
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possibilitando a geração de emprego, ao incentivar o desenvolvimento de atividades produtivas 

locais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das comunidades (LLORENS, 2001). 

Uma das primeiras experiências de desenvolvimento regional foi a criação do Banco 

Palmas, em 1998, a partir da associação de moradores do Conjunto Palmeira, bairro da periferia 

de Fortaleza/CE. De acordo com Melo Neto e Magalhães (2007), embora existissem pessoas na 

comunidade de Palmeiras com habilidades para confecção de roupas, artesanatos, entre outros 

empreendimentos, a maioria delas não conseguia dar início a um pequeno negócio, visto que não 

tinham condições de comprovar renda para ter acesso ao crédito. Tendo em vista estas condições, 

o Banco Palmas foi criado com objetivo de fornecer microcrédito a produtores e consumidores, 

potencializando o crescimento da região a partir da oferta e demanda local.       

O Banco Palmas serviu como exemplo para demais iniciativas de desenvolvimento 

regional pelo Brasil, contribuindo para a geração de emprego e renda nas comunidades: o Banco 

Comunitário de Paracuru/CE (Banco PAR), fundado em 1998, disponibilizou uma linha de 

crédito aos empreendedores dos bairros Riacho Doce e Nova Esperança e criou uma moeda 

social de incentivo ao comércio local; também em 1998, o Banco do Nordeste criou o 

CrediAmigo, um programa de microcrédito produtivo voltado a grupos de empreendedores, que 

respondem solidariamente pelo crédito; o Banco Solidário de Santana de Acaraú/CE – BASSA 

foi criado em 2002 para articular ações de desenvolvimento local nos assentamentos do 

município de Santana do Acaraú; e o Banco Serrano de Palmácia/CE, uma experiência 

semelhante ao banco PAR, foi criado em 2005 com objetivo de fortalecer a produção e o 

comércio local (SILVA JR., 2007).  

De 2007 aos dias atuais destacam-se duas iniciativas governamentais voltadas ao 

desenvolvimento nas regiões. O Banco do Brasil, parceiro do governo federal nos principais 

programas sociais do país, tais como o Fome Zero, implementou uma estratégia de negócio que 

tem como objetivo mobilizar atores econômicos, políticos e sociais a fim de apoiar atividades 

produtivas e impulsionar o desenvolvimento sustentável nas regiões (BB, 2010). De modo 

semelhante, a Caixa Econômica Federal, também considerada um dos principais agentes de 

políticas públicas do governo federal, cumpre desde 2007 o PIAR (Programa Integrado de Ação 

Regional), incentivando a criação de negócios sustentáveis em diversos municípios do país, a 

partir da concessão de linhas de crédito regionalizadas (CAIXA, 2008).  
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4.2 A incorporação do termo “sustentável” ao desenvolvimento regional 

 

 

 Segundo Wellen (2009), o desenvolvimento regional apóia-se na idéia de que as regiões 

dispõem de recursos econômicos, humanos, ambientais e culturais que constituem seu potencial 

de desenvolvimento e que, portanto, devem ser explorados.   

 Nesta perspectiva, o desenvolvimento regional pressupõe um processo endógeno de 

mudança, efetivado por meio de políticas de fortalecimento das estruturas locais, visando a 

consolidação de um desenvolvimento efetivamente local e criando condições sociais e 

econômicas para o surgimento ou um melhor aproveitamento da capacidade empreendedora das 

comunidades (BUARQUE, 2006; LUSTOSA, 2002). Estas mudanças refletem nas regiões da 

seguinte forma (BRITO, 2006): 

 O espaço territorial passa a ser concebido como agente de transformação social e não 

como mero espaço funcional; 

 A sociedade local passa a ter uma postura ativa, desenvolvendo iniciativas próprias a 

partir de potencialidades territoriais; 

 Os poderes públicos e os agentes empresariais locais passam a colaborar entre si para 

potencializar as atividades produtivas no nível local.  

Tendo em vista estes aspectos, Moura et al. (2002) citam duas abordagens para o 

desenvolvimento regional, denominadas social e competitiva. Na primeira, o objetivo é a inclusão 

social e a formação de pequenos empreendimentos; já na segunda o foco é na inserção 

competitiva da região.  

 Para a construção do desenvolvimento regional, Brito (2006) ressalta que é necessário 

colocar em evidência os atores sociais e as redes de cooperação, para a articulação e o incentivo 

aos empreendimentos empresariais, associativos e comunitários nas localidades, conforme aponta 

a figura 4. Neste sentido, o desenvolvimento regional “dirige as ações na sensibilização da 

comunidade para suas vocações e potencialidades, explorando as vantagens locais por meio de 

um processo participativo e solidário, envolvendo governo, entidades de classe, ONGs e 

lideranças comunitárias” (SILVA; SHIMBO, 2004, p. 4).  
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                  Figura 4: Atores sociais no DRS 

                  Fonte: Elaborado pela autora com base em Silva e Shimbo (2004) e Brito (2006) 

 

 

Zapata (2006) acredita que o desenvolvimento regional pode ser impulsionado por meio 

de estratégias que pressupõem a cooperação, a aprendizagem coletiva e a construção de parcerias 

entre os atores por um projeto coletivo. Entretanto, Fischer (2002) ressalta que a articulação entre 

os atores sociais nas estratégias de desenvolvimento regional nem sempre remete à cooperação, 

caracterizando-se como uma combinação entre estabilidade e transformação, inovação e 

conservadorismo, competição e solidariedade, tendo em vista seus interesses diferenciados.  

Mas é importante ressaltar que o desenvolvimento regional deve ser orientado por 

princípios sustentáveis, agregando eficiência econômica, proteção ambiental e contribuindo para 

o aumento da qualidade de vida das populações. Seguindo neste caminho, Buarque (2006, p. 25) 

define o desenvolvimento regional sustentável como “um processo endógeno de mobilização das 

energias sociais em espaços de pequena escala (municípios, localidades, microrregiões) que 

implementam mudanças capazes de elevar as oportunidades sociais, a viabilidade econômica e as 

condições de vida da população”. 

Com base nesta definição, Carvalho Filho (1999) propõe um conjunto de princípios que 

orientam as ações de desenvolvimento regional sustentável: 
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 Democratização do poder e participação social: o espaço público comunitário adquire 

força em contraposição ao Estado centralizado, dando lugar a uma democracia 

participativa. Isto reflete na criação de mecanismos de participação dos atores sociais e 

das comunidades, resultando na mobilização da sociedade local para que o processo de 

desenvolvimento aconteça de forma compartilhada. A administração local, portanto, tem 

o papel de mobilizar os atores locais em tornos de objetivos construídos conjuntamente 

para as regiões; 

 Descentralização: implica em descentralização por parte da Administração Pública e no 

conseqüente empoderamento dos vários atores sociais, que passam a tomar decisões no 

nível local, como forma de garantir eficiência (economia dos meios), eficácia (realização 

dos objetivos) e efetividade (obtenção de resultados) das ações planejadas. Zapata (2006) 

complementa que o fortalecimento dos atores locais resgata valores como autonomia, 

democracia, dignidade da pessoa humana, solidariedade e equidade. 

 Melhoria da qualidade de vida: significa reorientar as ações de oferta de emprego e 

geração de renda para o combate à pobreza, a dinamização da economia e ampliação da 

atividade produtiva. Estas ações, integradas às políticas sociais implicam também na 

melhoria da qualidade de vida das localidades; 

 Aproveitamento das potencialidades e vantagens competitivas locais: relaciona-se tanto à 

adequação de ações às características, condições e possibilidades efetivas das regiões 

(vantagens comparativas), quanto à criação de novas oportunidades por meio de 

investimentos sociais e econômicos que promovam novas oportunidades de inserção no 

mercado (vantagens competitivas); 

 Conservação ambiental: implica na adaptação e incorporação de tecnologias para que as 

atividades produtivas não comprometam o meio ambiente; 

 Integração das várias dimensões do desenvolvimento, combinando eficiência produtiva 

com equidade social: trata-se de articular a dimensão econômica com a social, a 

ambiental, a territorial, cultural e a política para a promoção do desenvolvimento 

sustentável nas regiões.    

As proposições de Carvalho Filho (1999) enfatizam que o desenvolvimento regional 

necessita ser sustentável, contribuindo para o aumento da qualidade de vida das comunidades. 

Para tanto, deve permitir a articulação dos atores locais para que seja possível explorar as 
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potencialidades locais, contribuindo para a competitividade da economia local, para o aumento 

das oportunidades sociais e a conservação dos recursos naturais locais.  

  Sendo assim, uma estratégia de desenvolvimento regional sustentável não deve trabalhar 

somente com a dimensão econômica, mas também potencializar as dimensões ambiental, social, 

política, cultural e territorial, tanto para as gerações atuais quanto para as gerações futuras. Trata-

se neste estudo, portanto, saber até que ponto os gestores vem sendo preparados e estão criando 

uma mentalidade voltada ao DRS que compreenda todos estes elementos.  

 

 

4.2.1 Dimensões do Desenvolvimento Regional Sustentável 

 

 

 Segundo Claro, Claro e Amâncio (2008), na maioria dos estudos sobre sustentabilidade, o 

desenvolvimento sustentável encontra-se embasado nas dimensões econômica, ambiental 

(integrada à dimensão ecológica) e social. Entretanto, este estudo também abordará as dimensões 

política, cultural e territorial, sugeridas por Sachs (2002), conforme mostra a figura 5, tendo em 

vista a temática de desenvolvimento sustentável nas regiões. 

 

 
                          Figura 5: Dimensões do DRS 

                          Fonte: Elaborado pela autora com base em Sachs (2002, p. 85-88; 2004, p. 15-16) 
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Para Sachs (2004, p. 15), “a viabilidade econômica é a conditio sine qua non para que as 

coisas aconteçam”. Entretanto, esta característica por si só não garante desenvolvimento 

sustentável. Desta forma, é necessário que a viabilidade econômica seja alcançada atendendo a 

critérios sociais e ambientais.  

Esta dimensão inclui não só a economia formal, mas também quaisquer atividades 

produtivas que geram trabalho, emprego e renda aos indivíduos ou grupos, aumentando o padrão 

de vida dos mesmos (CLARO; CLARO; AMÂNCIO, 2008). Neste sentido, uma das alternativas 

de geração de trabalho e renda é a união de esforços coletivos, seja em grupos de associações, 

cooperativas ou pequenas empresas, para maximizar as potencialidades produtivas (SINGER, 

2002; BARBOSA, 2007).  

Nestes esforços, vale destacar o trabalho de Yunus (2006), ganhador do Prêmio Nobel da 

Paz, acredita que o acesso ao crédito é um meio para a diminuição da pobreza. O economista 

criou o Grameen Bank, em Bangladesh, com objetivo de conceder empréstimo às pessoas que 

não conseguiam apresentar nenhuma garantia que assegurasse o acesso ao crédito, mas que se 

comprometiam mutuamente por sua devolução. Desta forma, o conceito do microcrédito 

destinado a ações empreendedoras de pessoas desfavorecidas expandiu-se para diversos países, 

transformando-se numa experiência de diminuição da pobreza em comunidades locais. Já 

Barbosa (2007) atribui importância ao acesso à terra, ao conhecimento, às tecnologias adequadas 

aos processos produtivos, bem como ao acesso à infra-estrutura (estradas, energia, água) para a 

geração de renda às populações locais.  

No tocante ao desenvolvimento regional, Buarque (2006, p. 29) compreende que é 

“fundamental o esforço da promoção da eficiência econômica local na busca de desenvolvimento 

e aumento da competitividade das cadeias produtivas adequadas às condições locais”, uma vez 

que “o local não é sustentável se não encontrar espaços de competitividade e depender, de forma 

continuada e persistente, de subsídios e transferências de fora da região”.  

Sob o ponto de vista econômico, as ações de desenvolvimento regional devem 

potencializar as atividades produtivas nos territórios, por meio do fortalecimento aos pequenos 

empreendimentos, que contribuirão para a geração de trabalho e renda e para a competitividade 

das regiões.  

 Entretanto, é necessário que a dimensão econômica seja discutida de forma integrada à 

dimensão ambiental, visto que o relatório Nosso Futuro Comum (CMMAD, 1991, p. 49) já 
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enfatizava que “é preciso minimizar os impactos adversos sobre a qualidade do ar, da água, e de 

outros elementos naturais, a fim de manter a integridade global do ecossistema”.   

Desta forma, há o despertar de consciência para a dimensão ambiental do 

desenvolvimento sustentável, dividida em duas subdimensões: “os sistemas de sustentação da 

vida como provedores de recursos e como “recipientes” para a disposição de resíduos” (Sachs, 

2004, p. 15). O primeiro está relacionado à base física do processo de crescimento, tendo como 

objetivo a preservação do capital da natureza na produção de recursos renováveis e a limitação do 

uso de recursos não renováveis, enquanto no segundo a preocupação está na capacidade dos 

ecossistemas, ou seja, na capacidade da natureza absorver e recuperar-se das ações humanas 

(GUIMARÃES, 1997; SACHS, 2002).  

Nas empresas, a atenção à dimensão ambiental é percebida na integração de tecnologias 

ao processo de produção, na análise do ciclo de vida do produto e na administração da cadeia de 

produção, resultando na diminuição dos efeitos negativos ao ambiente (CLARO; CLARO; 

AMÂNCIO, 2008).  

Martins, Ferraz e Costa (2006) entendem é possível refletir a dimensão por meio de 

indicadores, auxiliando os tomadores de decisões no que tange à questão ambiental local, 

regional ou nacional. Neste sentido, o Índice de Sustentabilidade Ambiental/ISE (Environmental 

Sustainability Index), apresentado em 2002, no Fórum Econômico Mundial por pesquisadores das 

universidades americanas Yale e Columbia, é um dos mais utilizados para esta finalidade, devido 

à abrangência dos indicadores, conforme mostra o quadro 3: 
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Quadro 3 – Índice de Sustentabilidade Ambiental  

 

COMPONENTES INDICADORES 

Sistemas Ambientais Qualidade do ar, biodiversidade, solo, qualidade da 

água, quantidade de água 

Redução da poluição ambiental Redução da poluição do ar, da água, do ecossistema 

e demográfica 

Redução do desperdício e consumo 

Gestão dos recursos naturais 

Redução da vulnerabilidade humana Saúde Ambiental 

Subsistência básica 

Exposição aos desastres naturais 

Capacidade sócio-institucional Governança Ambiental 

Ecoeficiência 

Capacidade de resposta da iniciativa privada 

Ciência e Tecnologia 

Responsabilidade global Participação internacional em esforços colaborativos 

Emissão de gases de efeito estufa 

Redução de transbordamentos 
Fonte: MARTINS; FERRAZ; COSTA (2006), baseado em Columbia University e Yale University (2005) e Veiga 

(2005) 

 

Diante destas considerações, as principais questões da dimensão ambiental envolvem para 

Camargo (2003): 

 Utilização dos recursos encontrados nos diversos ecossistemas, mas sem deteriorá-los; 

 Limitação do consumo de combustíveis fósseis e de outros recursos facilmente esgotáveis 

ou ambientalmente prejudiciais;  

 Redução da emissão de poluentes; 

 Adoção de práticas de reciclagem e conservação; 

 Investimento em pesquisas e utilização de tecnologias limpas em processos produtivos; 

 Definição de regras adequadas à proteção ambiental. 

Além da dimensão ambiental, a dimensão social também passa a ser incorporada ao 

desenvolvimento regional sustentável, uma vez que o projeto social permite a melhoria das 

condições de vida das comunidades locais (FURTADO, 2004).  

Sachs (2002) sintetiza a dimensão social em aspectos relacionados à inclusão social, 

distribuição justa de renda, emprego com qualidade de vida e igualdade de acesso aos recursos e 

serviços sociais, tais como saúde e educação. A dimensão também refere-se ao respeito aos 

direitos humanos, ao exigir uma compensação justa pelo trabalho, um ambiente de trabalho 

seguro e saudável, horas de trabalho razoáveis, além da proibição à exploração infantil e trabalho 
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forçado (GROOT, 2002; SPANGENBERG; BONNIOT, 1998 apud CLARO; CLARO; 

AMÂNCIO, 2008). 

Para que seja concretizada, a dimensão social exige o fortalecimento da organização 

social, ou seja, a formação de redes que permitam o acúmulo de práticas sociais, estimulando a 

cooperação entre os atores para apoiar o desenvolvimento de atividades produtivas que 

possibilitem a melhoria das condições de vida dos indivíduos nas regiões (SILVA; SHIMBO, 

2004).  

A importância da formação do capital social é retratada no relatório Projeto Política de 

Apoio ao Desenvolvimento Local, do Instituto Cidadania (2006, p. 9), uma vez que os atores 

locais se organizam para mobilizar o potencial local, dinamizando um conjunto de atividades nas 

comunidades: 

 
Décadas de experiências com projetos de desenvolvimento comprovam [...] que a 

capacidade de auto-organização local, a riqueza do capital social, a participação cidadã e 

o sentimento de apropriação do processo pela comunidade são elementos vitais em sua 

consolidação.  

 

 

Lustosa (2002) ressalta que a preocupação com o fortalecimento e a organização das redes 

de relacionamento, ou seja, com a formação do capital social, tem de estar presente em qualquer 

discussão relativa à promoção de dinâmicas endógenas de desenvolvimento. Seguindo na mesma 

linha de pensamento, Buarque (2006) acredita que o empreendimento endógeno demanda um 

movimento de organização e mobilização de atores locais para explorar as próprias vocações das 

regiões. 

O capital social é definido por Moraes (2003) como relações institucionalizadas, em 

forma de redes sociais, uma vez que representam acúmulos de práticas sociais nas localidades. O 

autor estabelece duas dimensões para o capital social: a dimensão da integração dos atores locais 

nas relações sociais e a dimensão da autonomia, relativa à capacidade dos atores sociais 

estabelecerem relações baseadas na reciprocidade e na confiança, dentro de suas comunidades, a 

fim de atenderem ao interesse coletivo. Neste sentido, Dowbor (2006, p. 4) defende que o 

desenvolvimento depende da riqueza do capital social: 

 
No território assim constituído, as pessoas passam a se identificar como comunidade, a 

administrar conjuntamente problemas que são comuns. Este “aprender a colaborar” se 

tornou suficientemente importante para ser classificado como um capital, uma riqueza de 

cada comunidade, sob forma de capital social. Em outros termos, [...] a qualidade de 
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vida e o desenvolvimento vão depender cada vez mais da capacidade inteligente de 

organização das complementaridades, das sinergias no interesse comum.   

 

 

As dimensões econômicas, ambientais e sociais formam o famoso tripé do 

desenvolvimento sustentável. Entretanto, o desenvolvimento regional sustentável também é uma 

questão política, que envolve decisões político-administrativas e coloca em pauta a participação 

dos atores sociais (FREY, 2000).  

Neste caminho, a dimensão política do desenvolvimento sustentável é construída pelos 

atores sociais, à medida que adquirem autonomia para participarem ativamente das decisões 

políticas (SILVA; SHIMBO, 2004). O desenvolvimento regional sustentável, desta forma, é 

resultado da sinergia entre os atores sociais e depende da motivação dos indivíduos para 

assumirem a condição de protagonistas do próprio desenvolvimento das localidades.  

Tendo em vista que a dimensão política pode ser alcançada por meio da participação dos 

atores sociais e das comunidades locais, torna-se fundamental a criação de espaços e mecanismos 

para que os sujeitos da sociedade possam exercer a democracia, participando da tomada de 

decisões no nível local (IDIBEM, 2004).  

A CMMAD (1991, p. 69) já enfatizava a necessidade de “estimular as iniciativas dos 

cidadãos, dar mais poderes às organizações populares e fortalecer a democracia local”, para a 

promoção do desenvolvimento sustentável. Isto se reflete no relatório Projeto Política Nacional 

de Apoio ao Desenvolvimento Local, do Instituto Cidadania (2006, p. 51), que reforça a 

importância da participação social no processo de desenvolvimento local: 

 

Os diferentes programas sociais, econômicos, culturais e ambientais só funcionam 

efetivamente quando há participação cidadã no processo. A participação se dá 

essencialmente no plano das políticas locais, que é onde as pessoas se conhecem umas às 

outras, onde podem avaliar os recursos socialmente disponíveis, podem ser articular em 

reuniões de bairro e assim por diante.  

 

Zapata (2006) compreende que a dimensão política encontra-se apoiada no fortalecimento 

da governança local, por meio da cooperação e da construção de parcerias entre os atores sociais 

por um projeto coletivo de desenvolvimento. 

Vale ressaltar ainda que o desenvolvimento regional sustentável pressupõe a construção 

de sinergias em determinadas localidades, contribuindo para o surgimento da dimensão territorial.  
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Para Moraes (2005), esta dimensão está relacionada à capacidade de articulação e mobilização 

dos recursos do território, por meio da gestão sustentável dos fatores potenciais, contribuindo 

para a formação de arranjos produtivos locais (APLs), caracterizados por pequenos 

empreendimentos locais que apresentam uma especialização produtiva e mantêm vínculos de 

interação, cooperação e aprendizagem (ARRUDA; ESTÁCIO, 2009).  

  Por fim, há a dimensão cultural, a qual Sachs (1993) atribui um papel importante, uma 

vez que contribui para preservar as raízes culturais das comunidades, fortalecendo as identidades 

regionais que viabilizarão as ações necessárias ao alcance do desenvolvimento regional 

sustentável.  

Fischer (2002, p. 28) reforça a idéia do autor ao caracterizar o desenvolvimento regional 

como “um processo embebido em contextos culturais”, no qual o “simbólico” e o “valorativo” 

devem estar presente.  

Para que esta dimensão seja concretizada, Sachs (2002) vê a necessidade do equilíbrio 

entre o respeito à tradição e inovação, além da autonomia para a elaboração de projetos de 

desenvolvimento sustentável nas localidades.  

A base do desenvolvimento regional sustentável está apoiada na manutenção da 

diversidade e, portanto, exige o respeito às especificidades de cada ecossistema, de cada cultura e 

de cada local (GUIMARÃES, 1997; CAMARGO, 2003); 

Para facilitar a visualização das características do desenvolvimento regional sustentável, o 

quadro 4 apresenta uma síntese de cada dimensão abordada neste trabalho. Bursztyn (2001) 

reforça que embora estas dimensões sejam tratadas separadamente, por uma questão didática, na 

prática devem ser pensadas como sistemas articulados, cujos elementos se antagonizam e 

concorrem entre si, tornando a construção do desenvolvimento sustentável um processo de 

conflitos multidimensionais. 
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Quadro 4 – Características das dimensões de DRS 

 

 

Econômica
Sachs  (1993, 2002, 2004);  

Singer (2002); 

Buarque (2006); 
Yunus (2006); 

Barbosa (2007);

- Viabilidade econômica; 
- Criação ou fortalecimento dos micro e pequenos empreendimentos 
(grupos de associações; cooperativas) para maximizar potencialidades 
produtivas;
- Acesso à terra, ao conhecimento, às tecnologias adequadas aos 
processos produtivos, à infra-estrutura;
- Acesso ao crédito;
- Competitividade das cadeias produtivas adequadas às condições locais. 

Ambiental
Guimarães (1997); 

Sachs (2002); 
Camargo (2003)

- Respeito à capacidade dos ecossistemas;
- Adoção de práticas de reciclagem ;
- Adoção de práticas de conservação;
- Integração de tecnologias limpas aos processos produtivos;
- Definição de regras adequadas à proteção ambiental.

Social
Sachs (2002); 

Furtado (2004);                                   
Silva, Shimbo (2004); 

Groot (2002), 
Spangenberg,  Bonniot
(1998) mencionado por 
Claro, Claro, Amâncio 

(2008)

- Inclusão social e melhoria da qualidade de vida;
- Geração de emprego e renda;
- Acesso aos recursos e serviços sociais, como educação;
- Fortalecimento da organização social: fomento às redes sociais, 
formação do capital social.
- Respeito aos direitos humanos.

Política
CMMAD (1991); 

Silva, Shimbo (2004); 
Zapata (2006)

- Autonomia e protagonismo dos indivíduos nas decisões;
- Participação cidadã: poder às organizações populares e fortalecimento 
da democracia local;
- Governança local: parcerias entre atores locais

Territorial
Moraes (2005); 

Arruda, Estácio (2009)

- Mobilização de recursos do território;
- Formação de arranjos produtivos locais

Cultural
Sachs (1993)

- Respeito às culturas locais;
- Fortalecimento das identidades regionais.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos autores mencionados no tópico (2009) 

 

 Cabe, desta forma, considerar no estudo como estas dimensões estão sendo 

compreendidas nas ações dos gestores do BEP voltadas ao DRS.  
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4.2.2 Papel do Estado nas estratégias de DRS 

 

 

 Tendo em vista que a organização objeto deste estudo é controlada pelo Estado, faz-se 

necessário discutir brevemente o papel destas instituições no desenvolvimento regional 

sustentável.    

Conforme aponta Lustosa (2002), enquanto o desenvolvimento sustentável foi constituído 

a partir das demandas e movimentos da sociedade, o desenvolvimento regional sustentável foi 

uma resposta às dificuldades encontradas pelo Estado brasileiro para dar suporte às ações 

governamentais para o desenvolvimento da sociedade.  

 Desta forma, o Estado passa a atuar como catalisador de ações, impulsionando o 

desenvolvimento do potencial empreendedor nas regiões e fortalecendo os territórios, a partir de 

políticas de coordenação e mobilização das iniciativas sociais (LLORENS, 2001).  

 Lustosa (2002, p. 175) entende que a intervenção do Estado na indução de dinâmicas de 

desenvolvimento regional em bases sustentáveis surge como uma estratégia moderna de Estado: 

 

 
Diversos programas, órgãos do governo e organizações não governamentais se 

encontram diante do desafio de repensar suas matrizes lógicas, incorporando a sua forma 

de abordar os problemas e de tratar as políticas públicas a partir da perspectiva da 

sustentabilidade do desenvolvimento, da atenção ao local e da integração das ações 

implementadas.  

 

 

 Carvalho Filho (1999) complementa que um modelo de gestão pública moderno, 

articulado com os novos paradigmas do desenvolvimento sustentável, tem pelo menos duas 

vertentes: a funcional, que dá respostas às necessidades e à melhoria da qualidade de vida das 

regiões, a curto, médio e longo prazo; e a pedagógica, interessada em garantir o aprendizado e o 

crescimento dos indivíduos das comunidades locais, enquanto sujeitos de sua história e do 

desenvolvimento. Neste caminho, o relatório Projeto Política Nacional de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, elaborado pelo Instituto Cidadania (2006, p. 10) relata que os atores 

locais “deixaram de esperar, arregaçaram as mangas e já dinamizam um conjunto de atividades, 

partindo de novos pactos e arranjos sociais e da mobilização de recursos disponíveis”.  

 O papel do Estado também reside na promoção do capital social, ao encorajar a integração 

da comunidade e a articulação e mobilização dos atores sociais para a concretização dos projetos 

de desenvolvimento regional sustentável (WELLEN, 2009).  
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 Neste processo de empoderamento dos atores locais, a descentralização de decisões não 

significa tirar a responsabilidade do Estado, mas deixá-la ainda mais evidente, ao promover a 

capacitação das comunidades locais, ao sensibilizar os indivíduos e os atores sociais para as ações 

de desenvolvimento regional sustentável, ao disponibilizar de sistemas de tecnologia que 

auxiliem nos serviços de informação de interesse empresarial e ao facilitar de concessão de 

crédito aos pequenos empreendimentos (BRITO, 2006). 

Wellen (2009) destaca que as políticas públicas não devem ser encaradas como políticas 

assistenciais em áreas carentes, mas devem possibilitar que os indivíduos promovam o 

desenvolvimento das localidades por meio de seus próprios recursos e conhecimentos. Inclusive, 

este aspecto foi ressaltado por Fischer (2002) como um dos fatores que impedem a prosperidade 

do desenvolvimento regional sustentável, uma vez que as próprias comunidades devem aprender 

a conduzir seu próprio desenvolvimento. Por isso, cabe ao Estado o papel de catalisador de ações, 

articulando e mobilizando atores sociais a fim de capacitar as comunidades a utilizarem suas 

próprias potencialidades locais para a geração de emprego e renda, enfrentando a pobreza e 

marginalização.   

Seguindo na mesma perspectiva de Wellen (2009), Zapata (2006) afirma que os governos 

são os mais legitimados para articular e mobilizar os diferentes atores sociais na construção de 

uma estratégia de desenvolvimento regional, na qual o fomento aos micro e pequenos 

empreendimentos, as parcerias e a capacitação de pessoal são parte fundamental do processo. 

 

4.2.3 Fatores restritivos ao DRS 

 

 

Fischer (2002) relata que as estratégias de desenvolvimento regional sustentável são 

impactadas por vários fatores, tais como:   

 Desgaste conceitual: assim como todos os modismos, há um ciclo de construção, 

aplicação e declínio do conceito, que se fragmenta e dá origem a outros ciclos de ações e 

teorias; 

 Desgaste dos métodos participativos, que não estruturam planos de ação e não alcançam 

resultados; 

 A articulação de comunidades de interesse esbarra em limites de poder, nas falácias de 

desvincular o discurso de questões políticas, na super valorização das potencialidades 
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locais. Além disso, há dificuldade de se chegar a um consenso sobre assuntos como 

geração de renda, visto que o Estado, o mercado, os grupos sociais e os indivíduos têm 

concepções distintas sobre o tema;  

 A descontinuidade política, que enfraquece ou finaliza muitas iniciativas no fim do 

mandato dos gestores, além das interferências político-partidárias locais, regionais e 

nacionais; 

 As dificuldades de articulação entre governo e governo, governo e sociedade, sociedade e 

sociedade, que dependem muito mais de especificidades culturais, ao invés de serem 

questões metodológicas; 

 A construção externa das estratégias de desenvolvimento regional, construídas por atores  

que não conhecem as realidades locais, sejam governos, ONGs, consultores ou outros 

atores institucionais;  

 Fragilidades metodológicas, havendo muita semelhança entre os modos de conduzir as 

estratégias de DRS e de tratar os problemas; 

 Estruturas de interesse na constituição de agentes promotores do desenvolvimento 

regional e de consultores que substituem os meios pelos fins, ao adotarem metodologias 

que se sobrepõem aos resultados e criam dependência nas comunidades; 

 Avaliação inexistente ou inadequada dos processos, resultados e impactos, reforçando 

equívocos e limitando o desenvolvimento de ações mais eficazes.  

Os responsáveis pela condução do programa de DRS devem estar atentos para estes 

fatores, que podem comprometer os resultados dos projetos. Desta maneira, cabe observar, no 

presente estudo, os fatores restritivos que aparecem nos discursos dos gestores que conduzem os 

projetos de DRS na organização pesquisada.  

Apresentadas as principais considerações teóricas sobre desenvolvimento regional 

sustentável, a próxima seção deste trabalho abordará sobre as competências, uma vez que é 

necessário que os agentes corporativos envolvidos nesta proposta estejam preparados para 

enfrentar o desafio de conduzir estes projetos. 
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5 COMPETÊNCIAS PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL 

 

 

 Esta seção tem como objetivo levantar o arcabouço teórico que contribuirá para responder 

a problemática do estudo, auxiliando a esclarecer como ocorre o processo de desenvolvimento de 

competências de atores corporativos para atuação em projetos de DRS.   

 Inicialmente, será retomada a origem dos estudos sobre competências, abordando autores 

que relacionavam o tema a atributos genéricos para um desempenho superior no trabalho e à idéia 

de qualificação para uma determinada tarefa, até a abordagem adotada na presente pesquisa, que 

trata as competências como um fenômeno social e situalmente construído, o qual depende do 

significado que os profissionais atribuem ao trabalho.  

 Posteriormente, com as mudanças no mundo do trabalho e até mesmo para contribuir à 

temática do presente do estudo (DRS), faz-se necessário uma abordagem que reflita a capacidade 

dos indivíduos enfrentarem eventos singulares e mobilizarem recursos e saberes, uma vez que as 

situações tornam-se cada vez mais complexas e diversificadas. O olhar holístico sobre 

competências, presente no modelo de competências dos autores ingleses Cheetham e Chivers 

(1996; 1998), servirá como uma base para auxiliar a identificar conhecimentos, capacidades 

específicas, características pessoais e valores que norteiam a atuação dos profissionais em DRS.  

 A abordagem interpretativa de Sandberg (2000) também é necessária para a temática do 

presente estudo, uma vez que as competências, refletidas nas ações do indivíduo, vão depender 

do significado que os mesmos atribuem ao trabalho. 

 Em síntese, serão abordados os diferentes aspectos que afetam no desenvolvimento de 

competências, tais como a capacidade da organização criar condições para o desenvolvimento 

dos indivíduos, a interação entre os profissionais, as experiências, a aprendizagem, o significado 

do trabalho, a reflexão, o feedback e a formação de grupos de trabalho. 

 

  

5.1 Competências: retomando a origem dos estudos  

 

 

 A palavra competência tem origem na Idade Média, especificamente no meio jurídico, 

denotando a faculdade atribuída a alguém para julgar determinadas matérias. Por extensão, o 

termo passou a designar o reconhecimento sobre a capacidade de alguém se manifestar sobre 
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determinado assunto e, mais tarde, passou a ser utilizado para qualificar o indivíduo capaz de 

realizar determinado trabalho (ODERICH, 2004).  

Mas o debate sobre competências começou a ser discutido de fato a partir da década de 

70, quando McClelland (1973) publicou um artigo intitulado Testing for competence rather than 

intelligence, apontando os testes de personalidade como instrumentos ineficazes para predizer o 

sucesso profissional de uma pessoa. Para o autor, a competência está relacionada à capacidade do 

indivíduo atingir um desempenho superior na realização de uma tarefa ou situação.  

Seguindo na mesma linha, Boyatzis (1982) definiu competências como um conjunto de 

características individuais que capacitam as pessoas a demonstrarem comportamentos efetivos 

esperados para o desempenho em um cargo.  

Parry (1996) também segue na abordagem norte-americana (racionalista), associando as 

competências às características de uma pessoa, mas avança em relação a Boyatzis (1982), 

agrupando estas características em conhecimentos, habilidades e atitudes capazes de proporcionar 

o desempenho adequado no trabalho. 

A partir destes estudos por autores norte-americanos, principais precursores do tema, o 

conceito de competências passou a ser abordado como o conjunto de capacidades humanas, 

relacionadas às características pessoais dos indivíduos, que proporcionam um desempenho 

superior (FLEURY; FLEURY, 2001).  

Outra abordagem sobre competências veio do Reino Unido, na década de 80, com a 

iniciativa governamental em criar um sistema unificado de qualificações (o National Vocational 

Qualifications – NVQs), a fim de assegurar uma força de trabalho competente. Assim, as 

competências passaram a ser associadas à idéia de qualificações desejáveis para determinadas 

funções ou trabalho, conforme padrões estabelecidos (CHENG; DAINTY; MOORE, 2003).  

Entretanto, o entendimento das competências como estoque de recursos ou atrelada à 

noção de qualificação dos indivíduos para um desempenho superior em um posto de trabalho, 

presentes nos modelos de administração taylorista e fordista, passou a não atender as 

transformações no mundo do trabalho, que exigiam dos profissionais características como 

iniciativa, flexibilidade, cooperação, capacidade de assumir responsabilidade, ir além de 

atividades prescritas e mobilizar diversos saberes, o que faz emergir um novo olhar sobre o tema 

(ZARIFIAN, 2001; LE BOTERF, 2003), como se verá a seguir.   

 

 



55 

5.2 Uma nova lógica sobre competências: a contribuição da abordagem francesa 

 

 

 Zarifian (2001) e Le Boterf (2003) são os representantes clássicos da abordagem francesa, 

que explora a questão das competências relacionadas principalmente ao grau de envolvimento do 

indivíduo no trabalho, a capacidade de tomar iniciativa e a mobilização de recursos e saberes.  

Zarifian (2001) justifica a necessidade de um novo entendimento sobre competências, 

tendo em vista as grandes mudanças na compreensão do trabalho. Uma destas transformações é 

refletida na concepção de evento, que traz ao trabalho a característica de imprevisibilidade, 

exigindo dos profissionais iniciativas diversificadas a cada evento, uma vez que a competência 

concebida a partir de definições prévias nem sempre dá conta de prevení-lo ou enfrentá-lo.  

O evento exige ainda o desapego a rotinas e tarefas repetitivas, de forma a enfrentar os 

imprevistos do mundo do trabalho. De modo semelhante, a experiência do profissional não está 

mais relacionada ao tempo de atuação em um posto de trabalho, mas à diversidade de eventos 

enfrentados. Desta forma, o autor compreende que “o trabalho é uma ação competente do 

indivíduo diante de uma situação de evento, não podendo separá-los” (2003, p. 42).  

O autor também destaca que “trabalhar é, em parte pelo menos, comunicar-se” (2003, p. 

45). Desta forma, a comunicação tem um papel importante no ambiente de trabalho, 

possibilitando a construção de um entendimento recíproco dos problemas pelas partes envolvidas, 

bem como a resolução destes problemas em conjunto.  

Tendo por base as transformações no mundo do trabalho, que exigem dos profissionais a 

capacidade de enfrentar eventos e comunicar-se, Zarifian (2001, p. 68, 72 e 74) propõe três 

formulações de competências, conforme aponta o quadro 5:  

 

Quadro 5 – As três definições de competências por Zarifian (2001) 

 

“A competência é a 

faculdade de mobilizar 

redes de atores sociais em 

torno das mesmas 

situações, é a faculdade de 

fazer com que esses atores 

compartilhem as 

implicações de suas ações, 

é fazê-los assumir áreas de 

co-responsabilidade”

“A competência é o „tomar 

iniciativa‟ e o „assumir 

responsabilidade‟ do 

indivíduo diante de 

situações profissionais com 

as quais se depara”

“A competência é o 

entendimento prático de 

situações que se apóiam 

em conhecimentos 

adquiridos e os transforma 

na medida em que aumenta 

a diversidade de situações”

 
              Fonte: Elaborado com base em Zarifian (2001, p. 68, 72 e 74) 
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Nas duas primeiras dimensões do conceito de competências, o autor discute “o tomar 

iniciativa”, referindo-se à capacidade do indivíduo criar uma resposta adequada para enfrentar os 

eventos com êxito, indo além do repertório existente e buscando ações mais adequadas a 

determinado contexto; e o “assumir responsabilidade”, abrindo espaço para a autonomia e um 

maior envolvimento do profissional, visto que o conceito pressupõe ir além do simples 

cumprimento de tarefas.  

Já na terceira dimensão do conceito de competências denota-se que a mesma se manifesta 

somente na ação, ou seja, em uma determinada situação profissional. Além disso, pressupõe a 

mobilização de conhecimentos a cada situação enfrentada e, quanto maior a diversidade destas 

situações, mais os modelos mentais devem ser modificados, exigindo que as pessoas consigam 

enfrentar novos eventos.   

Vale destacar ainda que à medida que as situações tornam-se mais complexas, os 

profissionais devem buscar uma mobilização conjunta, unindo as competências dos demais atores 

e integrando-as em redes, assumindo co-responsabilidade nas situações de trabalho. Neste 

contexto, a terceira dimensão da definição de Zarifian (2001) implica que o trabalho em equipe, a 

cooperação e a integração de idéias e conhecimentos dos profissionais contribuem para enfrentar 

eventos cada vez mais complexos com que se deparam.  

Outro ator clássico que faz parte da corrente francesa é Le Boterf (2003). O autor, de 

forma semelhante a Zarifian (2001) defende que os profissionais devem ser saber administrar a 

complexidade nas situações de trabalho, integrando os seguintes saberes, demonstrados na figura 

6: 

 Saber agir com pertinência: para o autor, a competência se concretiza na ação, implicando 

na necessidade de encarar o imprevisto, tomar decisões, escolher alternativas, assumir 

riscos e inovar a cada situação; 

 Saber mobilizar saberes e conhecimentos em um contexto profissional: o profissional 

competente não é aquele que possui somente conhecimentos e habilidades necessárias, 

mas é aquele que sabe empregá-los em determinado contexto profissional. Além disso, o 

profissional deve estar consciente que em situações complexas, somente seus saberes não 

dão conta de resolver uma situação, necessitando combiná-los com suas redes de 

profissionais; 
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 Saber integrar ou combinar saberes múltiplos e heterogêneos: o profissional deve 

selecionar as melhores alternativas dentre os recursos existentes, organizá-las e aplicá-las 

em determinada situação de trabalho.  

 Saber transpor: o indivíduo não deve estar limitado a simples execução de tarefas 

rotineiras, mas deve adaptar seus saberes a cada situação e ir além do prescrito. Desta 

forma, o indivíduo deve utilizar as competências de acordo com o contexto onde atua; 

 Saber aprender e saber aprender a aprender: o profissional deve aprender com suas 

experiências, refletir sobre suas ações, de modo que suas atividades profissionais tornem-

se uma constante oportunidade de aprendizagem; 

 Saber envolver-se: significa que o querer agir está relacionado ao saber e ao poder agir. 

Desta forma, o comprometimento requer a vontade do querer agir pelo profissional.  

 

 
 

 Figura 6: Saberes relacionados às competências dos profissionais 

 Fonte: Elaborado pela autora com base em Le Boterf (2003, p. 38)  

 

 

 Inspirados em Zarifian (2001) e Le Boterf (2003), autores brasileiros como Ruas (2001) e 

Fleury e Fleury (2001) conduzem seus estudos sobre competências baseados em aspectos como o 
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envolvimento no trabalho, a capacidade de ação dos profissionais e a mobilização de recursos em 

determinados contextos.   

 Ruas (2001) também compreende que a competência somente se concretiza nas ações dos 

profissionais, em determinadas situações. De forma análoga, Fleury e Fleury (2001, p. 188) 

definem competências como “um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, 

integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor econômico para a 

organização e valor social ao indivíduo”, conforme aponta a figura 7.  

 

 

 
 Figura 7: Competências como fonte de valor para o indivíduo e para a organização 

                          Fonte: Fleury; Fleury, 2001a, p. 188 

 

 

Entretanto, vale ressaltar que o modelo dos autores é incompleto, tendo em vista a 

temática do presente do estudo, uma vez que as competências para DRS também devem agregar 

valor societal. Trata-se, assim, de entender como esta literatura em competências pode contribuir 

para a discussão sobre o avanço das ações gerenciais em direção ao DRS.  

Levando em consideração os autores franceses Zarifian (2001) e Le Boterf (2003), pode-

se problematizar alguns aspectos relacionados ao desenvolvimento regional sustentável, tais 

como a iniciativa e o comprometimento dos atores sociais para a implementação dos projetos, a 

mobilização de recursos e saberes individuais, organizacionais e dos parceiros e a aprendizagem 

que cada projeto proporciona. Além disso, os autores exploram a flexibilidade das competências, 

que devem ser desenvolvidas ou mantidas de acordo com cada contexto vivenciado. Neste 

sentido, Franco (1999) já reforçava que o desenvolvimento regional exige a identificação de 
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soluções adequadas às necessidades dos grupos, potencialidades, vocações e recursos existentes 

nas localidades.     

A concepção de evento, proposta do Zarifian (2001), também pode ser dirigida aos 

projetos de desenvolvimento regional sustentável, uma vez que cada projeto tem uma realidade 

ou característica singular, cabendo aos profissionais responsáveis por implementá-los a 

capacidade de enfrentar situações diversificadas. Fischer (2007, p. 3) reforça ainda o papel da 

comunicação para alcançar a colaboração entre os atores sociais, ao definir a gestão social, 

presente no processo de desenvolvimento regional, como um “ato relacional capaz de dirigir e 

regular processos por meio da mobilização ampla de atores na tomada de decisão (agir 

comunicativo) que resulte em parcerias intra e interorganizacionais”. 

 A autora Fischer (2007, p. 3), baseada em Follett (1997), enfatiza a importância de uma 

visão interdisciplinar dos profissionais voltados à gestão social, tendo em vista que os problemas 

humanos, com aspectos psicológicos, éticos, econômicos, entre outros, não devem ser 

“departamentalizados”, o que remete à lógica da integração de saberes nos estudos sobre 

competências de Le Boterf (2003).  

 

 

5.3 Uma visão holística sobre competências: a contribuição de autores ingleses 

 

 

 Outro aporte teórico que contribui para a discussão sobre competências, tendo em vista o 

olhar para questões de cunho social e políticos nos estudos neste campo, é o trabalho dos autores 

ingleses Cheetham e Chivers (1996; 1998), com uma abordagem holística sobre competências, 

integrando conhecimentos, capacidades específicas para determinadas funções, características 

pessoais, além de incluir na discussão preocupação com valores e ética no trabalho. 

 Para os autores, as visões sobre competências existentes, isoladamente, não davam conta 

de explicar o significado de competências como um todo. Desta forma, construíram um modelo 

holístico de competências, integrando quatro conjuntos de competências para investigar como 

profissionais, de vinte ocupações diferentes, desenvolviam e mantinham suas competências 

profissionais.   

 Competências cognitivas: focam nos conhecimentos teóricos, tácitos, procedimentais, 

contextuais e aplicados do profissional, que servirão de base para sua atuação; 
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 Competências funcionais: relacionadas à execução de tarefas específicas para produzir 

resultados efetivos no trabalho; 

 Competências comportamentais: referem-se à capacidade do profissional adotar 

comportamentos apropriados em situações de trabalho;  

 Competências éticas e valores: são competências que respaldam decisões e julgamentos 

sobre ações apropriadas em situações relacionadas ao trabalho, tais como o respeito aos 

valores pessoais (convicções individuais) e aos valores profissionais (relações com 

colegas, demais profissionais, respeito ao meio ambiente, a códigos de ética).  

Em relação à discussão sobre a importância de se considerar os valores nos estudos sobre 

competências, vale lembrar que Zarifian (2001) acrescenta que os mesmos influenciam as 

decisões dos indivíduos e os resultados no trabalho. No tocante à temática deste estudo, a questão 

dos valores é importante, uma vez que o desenvolvimento regional sustentável exige que os 

profissionais da organização saibam agir com transparência e princípios éticos perante os 

parceiros e as comunidades locais em que atuam. Embora não seja consenso na literatura 

considerar ética como competência, o que importa neste trabalho é que há autores que sinalizam a 

necessidade de incorporar estes elementos nas discussões sobre competências, que até então não 

eram sequer mencionados nos estudos o tema.  

O modelo de Cheetham e Chivers (1998) também incorpora o conceito de 

metacompetências (competências-chave que permitem aos profissionais desenvolverem outras 

competências) e de transcompetências (aquelas que perpassam outras competências, por serem 

comuns a muitas ocupações), como por exemplo, comunicação, criatividade, resolução de 

problemas, aprendizagem, agilidade mental e capacidade de análise.  

Os autores também chamam a atenção para as influências do contexto e do ambiente de 

trabalho sobre a competência profissional, tais como condições ambientais, culturais e sociais que 

cercam o profissional e que podem auxiliar no desenvolvimento de competências. Isto reflete que 

as competências estão relacionadas ao contexto e a situações determinadas, conforme já 

apontavam Zarifian (2001) e Le Boterf (2003). De modo semelhante, o modelo reconhece que a 

personalidade e a motivação também impactam sobre a competência profissional, uma vez que 

ambas podem afetar o desempenho dos profissionais, bem como o desenvolvimento de novas 

competências. 
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 O desenvolvimento da competência profissional se dá por um processo de reflexão, que se 

constitui no objetivo principal da atividade profissional, uma vez que permite às pessoas 

analisarem situações, modificarem comportamentos, pensarem como os resultados poderiam ser 

alcançados, quais competências deveriam ser reforçadas e o que poderia ser melhorado em uma 

determinada situação (CHEETHAM; CHIVERS, 1998). Os trabalhos de Zarifian (2001) também  

reconhecem o valor da reflexão, visto que concebe ao indivíduo a possibilidade de compreender 

seu desempenho profissional e levá-los a descobrir novos meios de melhoria, exercendo um papel 

fundamental na aquisição de outras competências.    

 O modelo de Cheetham e Chivers, apresentado em 1996 e revisado em 1998, numa 

perspectiva holística de competências, pode ser um apoio para identificar os distintos elementos 

que comportam a construção de competências para a DRS e suas inter-relações, conforme mostra 

a figura 8. Fischer (2007, p. 4) ressalta que o desenvolvimento regional, também considerado 

pela autora como desenvolvimento social (2002), “movimenta-se entre opostos, conciliando 

conhecimentos, ética e efetividade”, elementos contemplados no modelo de Cheetham e Chivers 

(1998).   
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Figura 8: Modelo de competências profissionais 

Fonte: CHEETHAM; CHIVERS, 1998, p. 275 
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5.4 A visão interpretativa de competências 

 

  

Fischer (2002) afirma que a gestão social, importante nos projetos de desenvolvimento 

regional, é um processo que envolve negociação de sentidos e significados, refletindo nas ações a 

serem feitas, nos motivos pelos quais estas ações são realizadas e para quem serão realizadas.  

 Tendo em vista que os sentidos que as pessoas atribuem a um trabalho impactam em suas 

ações, torna-se fundamental buscar abordagens mais abrangentes sobre competências, 

consideradas interpretativas, que enfatizem o desenvolvimento do indivíduo baseado no 

significado do trabalho.  

 O principal representante da abordagem interpretativa é o autor Sandberg (2000), que 

propôs uma base de estudo fenomenográfica para entender o que é a competência. O autor parte 

do pressuposto que não é possível separar o trabalho do trabalhador. Desta forma, o autor faz 

uma crítica às abordagens racionalistas de competências, uma vez que estas são tradicionalmente 

concebidas como atributos genéricos (conhecimentos, habilidades e atitudes) e não refletem o 

que, como e em que hierarquia os trabalhadores efetivamente utilizam estes atributos na 

realização do trabalho. Além disso, para ele, as competências pré-definidas nestas abordagens são 

abstratas, geralmente postuladas por uma lista que não reflete a complexidade e o contexto do 

trabalho. 

 Sandberg (2000), seguindo os princípios fenomenográficos, realiza uma pesquisa 

empírica, com um grupo de engenheiros, responsáveis pela otimização de motores da empresa 

Volvo, na Suécia. O autor tentou apreender o que constituía a competência na otimização de 

motores, por meio da concepção dos próprios trabalhadores sobre o trabalho. Foram identificadas 

três concepções sobre a otimização de motores, sendo que cada uma delas é caracterizada por 

uma estrutura específica de atributos que emergem quando os otimizadores realizam o trabalho:  

 A primeira concepção tinha como referência as habilidades para analisar parâmetros que 

influenciam a qualidade dos motores;  

 A segunda concepção, por sua vez, além de considerar a habilidade de análise dos 

parâmetros de qualidade, também considerou a capacidade de estabelecer um 

entendimento compartilhado dos conhecimentos dos demais otimizadores;  

 A terceira concepção, além de considerar o entendimento prático dos motores, levava em 

consideração a otimização de motores a partir da expectativa do cliente.  
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Por meio desta pesquisa, foi possível perceber que o entendimento do trabalho delimita 

certos atributos como essenciais e os organiza dentro de uma estrutura. Estes entendimentos, 

internalizados e compartilhados, tornam-se os principais direcionadores para o indivíduo 

construir um sentido em suas ações e atividades, servindo de base para as competências 

(SANDBERG; TARGAMA, 2007).   

 O estudo realizado pelo autor deu origem ao surgimento de uma abordagem interpretativa, 

concluindo que a competência refere-se ao significado que o trabalhador atribui a seu trabalho, ao 

invés de um conjunto específico de atributos. Neste sentido, as competências referem-se a 

concepções construídas pelos trabalhadores, em um determinado contexto de trabalho. 

A grande contribuição da pesquisa de Sandberg (2000) foi sugerir que as formas como as 

pessoas compreendem seu trabalho são mais importantes para o desenvolvimento de suas 

competências do que os atributos por si só, o que explica os motivos pelos quais alguns 

profissionais se desempenham melhor do que outros.  

 Bitencourt (2006), seguindo na proposta do autor, ressalta que a definição de 

competências deve partir da interpretação do trabalhador sobre o trabalho, ou seja, não apenas 

sobre quais atributos são mobilizados para sua realização, mas principalmente quais significados 

os profissionais atribuem ao seu trabalho, pois isto faz toda a diferença na forma como o trabalho 

é realizado.   

 Seguindo essa corrente de pensamento, a presente pesquisa buscará compreender qual o 

significado das ações de DRS para os atores corporativos e analisar de que maneira este 

significado tem reflexo na construção de competências necessárias para intervenção em projetos 

de DRS.  

 

 

5.5 Desenvolvimento de competências 

 

 

 Para que os projetos de desenvolvimento regional sustentável sejam implementados, é 

necessário que os agentes corporativos estejam preparados. Sendo assim, a organização tem o 

desafio de desenvolver as competências destes agentes para que os projetos apresentem 

resultados positivos. 
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Bitencourt (2006, p. 137), apoiada em Sandberg (2000) e Le Boterf (2003) compreende o 

desenvolvimento de competências numa perspectiva ampla, englobando autodesenvolvimento, 

interação dos indivíduos no ambiente interno e externo à organização e autorrealização: 

 

Entendem-se as competências como um processo contínuo e articulado de formação e 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, em que o indivíduo é 

responsável pela construção e consolidação de suas competências 

(autodesenvolvimento) a partir da interação com outras pessoas no ambiente de trabalho, 

familiar e/ou grupos sociais, tendo em vista o aprimoramento de sua capacitação, 

podendo, dessa forma, adicionar valor às atividades da organização, da sociedade e a si 

próprio (autorrealização).  

 

 Com relação ao autodesenvolvimento, embora Pedler (1988) reconheça a necessidade de 

responsabilizar o indivíduo por melhorar o seu desempenho, a organização também deve ser 

responsável por proporcionar condições para que as pessoas se desenvolvam.  

 Neste sentido, a organização deve permitir o desenvolvimento do „saber agir‟, encorajar o 

„querer agir‟ e dar oportunidade para que o profissional possa agir (LE BOTERF, 2003), 

articulando seus saberes bem como o de sua rede de competências, condições estas que devem 

ser objeto de atenção neste estudo, permitindo identificar até que ponto a organização objeto de 

estudo desta pesquisa proporciona tais condições para os atores corporativos que atuam em 

projetos de DRS.   

 Paloniemi (2006) identificou, por meio de um estudo, que as experiências (vivências) são 

importantes para o desenvolvimento de competências, pois proporcionam aprendizagem aos 

profissionais, ao desafiá-los a desenvolver continuamente suas capacidades, além de conferir 

maior independência e autoconfiança para enfrentar as situações do trabalho.   

 A interação entre os indivíduos, por meio do compartilhamento de conhecimentos e 

experiências, também é importante para o desenvolvimento de competências, inclusive as 

competências coletivas, que direcionam os sujeitos em busca de objetivo comum (BONOTTO; 

BITENCOURT, 2006).  

 Para Ruas (2001), o desenvolvimento de competências é decorrente da aprendizagem, que 

envolve não só assimilação de conhecimentos, mas a integração de habilidades e adoção de 

atitudes para um desempenho efetivo no trabalho. Desta maneira, é importante identificar, no 

presente estudo, até que ponto os gestores estão evoluindo sua mentalidade em relação ao 

significado sobre DRS e engajando-se em tais projetos. 
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 Já o trabalho de Sandberg (2000) aponta que o desenvolvimento de competências envolve 

uma mudança no entendimento sobre o significado do trabalho. Neste sentido, o desenvolvimento 

de competências é circular, já que as competências são construídas e reconstruídas de acordo com 

o significado que o indivíduo vai atribuindo ao trabalho. 

 Considerando que o significado que os profissionais atribuem ao trabalho se reflete nas 

competências, cabe à organização decidir manter as competências ou possibilitar o 

desenvolvimento de novas competências. Caso o objetivo seja manter as competências atuais, as 

atividades devem ser direcionadas para manter a circularidade atual do significado do trabalho. 

Por outro lado, se o propósito é desenvolver novas competências, as experiências devem ser 

direcionadas para romper a atual circularidade do significado atribuído ao trabalho. O mesmo 

raciocínio vale para o desenvolvimento de competências coletivas, de forma que se o objetivo for 

desenvolver novas competências coletivas, é necessário direcionar ações para mudar o 

entendimento compartilhado do trabalho (SANDBERB; TARGAMA, 2007).   

 Um novo significado para o trabalho exige reflexão por parte dos profissionais. Por isso, 

as empresas devem estimular os profissionais a refletirem sobre seu trabalho, uma vez que este 

exercício de pensamento tem um papel de competência básica primordial na aquisição de outras 

competências, permitindo analisar, superar, modificar e desenvolver outras capacidades 

(SCHÖN, 1983). Neste caminho, Bitencourt (2006, p. 142) destaca ainda a importância do 

feedback e a criação de “grupos de trabalho como um estímulo ao exercício do pensamento e 

questionamento das práticas atuais e projetos futuros da organização”.  

 No tocante às iniciativas de formação e treinamento, Ruas (2001) compreende que estas 

nem sempre estas contribuem para o desenvolvimento de competências, visto que a competência 

só se concretiza na ação, ou seja, o conhecimento precisa ser incorporado às atitudes e 

manifestar-se nas práticas de trabalho. Para o autor (2001, p. 250 e 251), os programas de 

treinamento concentram-se no desenvolvimento de um dos recursos da competência, o 

conhecimento, deixando de lado a apropriação do mesmo no ambiente de trabalho: 

 

Uma programação convencional de formação e treinamento [...] concebida como um 

conjunto de eventos independentes das atividades profissionais tende a gerar um gap 

entre o potencial de recursos desenvolvidos nestes programas (conhecimentos e algumas 

habilidades) e aquilo que é efetivamente apropriado como competência nos ambientes de 

trabalho. A conclusão que emerge para a maioria dos casos de formação desse tipo é que 

os participantes destes programas não conseguem, de maneira isolada e sem um apoio 

metodológico específico, apropriar em suas atividades as enormes potencialidades 
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geradas entre os conteúdos, exercício e dinâmicas tratados nos ambientes de formação e 

treinamento.  

 

Tendo em vista a necessidade de integrar os conhecimentos adquiridos à prática 

profissional, contribuindo para o desenvolvimento de competências, Ruas (2001) propõe um 

modelo de desenvolvimento que inclui o que ele chama de miniprojetos de competências, por 

meio dos quais os indivíduos são estimulados a elaborar, individualmente ou em pequenos 

grupos, projetos experimentais no próprio ambiente de trabalho, geralmente voltados à solução de 

problemas e melhoria de processos, com base em conhecimentos e experiências explorados 

durante os programas de formação. Desta forma, cabe às organizações criarem oportunidades de 

desenvolvimento que não se reduzam somente à formação, mas à reunião de condições 

necessárias para que o profissional possa efetivamente se aperfeiçoar e desenvolver.  

Conforme já ressaltava Freire (2005, p. 14), “formar é muito mais do que puramente 

treinar”. Isto coloca em evidência a necessidade de formar profissionais flexíveis, capazes de 

responder às situações de forma inovadora, sem repetir estratégias já conhecidas: 

 

Tornam-se relevantes as metodologias que treinam a capacidade de escutar, de enxergar 

a novidade emergente nos contextos de ação e de mudar consequentemente estratégias 

[...]. Afinal o que é importante é a capacidade de tomar decisões em situações 

imprevistas [...] (GIANNELLA, 2008, p. 11). 

 

 

Neste sentido, o desenvolvimento das metacompetências, tais como o aprender a 

aprender, e o desenvolvimento das competências emocionais, tais como o autoconhecimento, 

autocontrole, motivação, empatia, habilidades sociais e habilidades de trabalho em equipe, 

tornam-se importantes para o surgimento de outras competências, adequadas a cada contexto de 

ação dos profissionais (GOLEMAN, 1999; GIANELLA, 2008).    

Com relação às alternativas de formação, Bitencourt (2006) ressalta que deve haver um 

equilíbrio entre práticas formais e informais de desenvolvimento, uma vez que as experiências 

informais no trabalho e no ambiente externo à organização, tais como o relacionamento 

interpessoal, as experiências do cotidiano e as vivências no exterior, são consideradas 

significativas para o desenvolvimento de competências. Neste sentido, Le Boterf (2003) acredita 

que o desenvolvimento de competências deve prevalecer em aspectos mais amplos, ou seja, sobre 

a formação integral do indivíduo, em três domínios: formação da pessoa (socialização, biografia 

pessoal), formação educacional e formação profissional (experiência/trajetória). Estes aspectos, 
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para Bitencourt (2006) representam aprendizagens que podem ser importantes às situações de 

trabalho. Sendo assim, as organizações enfrentam o desafio de integrá-los para promover o 

desenvolvimento de competências, conforme mostra a figura 9.  

  

 
Figura 9: A mobilização profissional 

Fonte: LE BOTERF, 2003, p. 50  

 

 

 Considerando ainda que as competências somente se efetivam na ação, Fischer (2007, p. 

4) defende que o “saber ser, saber interagir e saber agir são vetores de competências que devem 

orientar programas de qualificação”, principalmente quando se trata de preparar gestores de 

desenvolvimento local, os quais atuam como mediadores multiqualificados e devem ser capazes 

de dar respostas eficazes às diversas situações do cotidiano e enfrentar problemas de alta 

complexidade, que envolvem a realidade social.   

Tendo em vista que o desenvolvimento regional sustentável não é realizado por apenas 

um indivíduo e está amparado em um processo de concertação, Fischer (2007, p. 4) ressalta que o 

gestor do desenvolvimento local, considerado pela autora também como gestor social (2002), “é 

um mediador entre pessoas (dimensão individual), coletividades (dimensão relacional) e 

interorganizacional ou entres redes (dimensão transacional)”, o que justifica a necessidade de se 

desenvolver metodologias de formação que estimulem o diálogo, a criatividade, a participação, a 

reflexão e a visão crítica dos profissionais, que devem agir de acordo com as necessidades locais, 

de forma a identificar as melhores alternativas para cada território onde atuam.  

O desenvolvimento de competências é importante para o presente estudo, no sentido de 

auxiliar a compreender como a organização proporciona condições para o desenvolvimento de 
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atores corporativos, de forma a trazer resultados positivos para as localidades onde os projetos de 

DRS são implementados. 

Bitencourt (2006) também acrescenta, em sua definição sobre competências, que as 

mesmas devem gerar valor às atividades da organização, da sociedade e ao próprio profissional. 

Para a autora (2006, p. 148), “a competência traz consigo a idéia da educação contínua como uma 

proposta mais condizente com a realidade e a necessidade das pessoas, organizações e 

sociedade”.  

Considerando a temática do presente estudo, no sentido de desenvolver gestores capazes 

de produzir respostas adequadas ao desenvolvimento das regiões de forma sustentável, faz-se 

necessário discutir as competências em um paradigma de gestão socialmente responsável. Esta 

necessidade de preparar gestores para enfrentar demandas relativas a ações socialmente 

responsáveis e que remetam aos princípios de sustentabilidade está relacionada ao conceito de 

competências societais (BRUNSTEIN; SCARTEZINI; RODRIGUES, 2010).  

Tendo em mente estes aportes teóricos, trata-se agora de enunciar os procedimentos 

metodológicos da presente pesquisa.   
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 Nesta seção são apresentados os procedimentos metodológicos empregados no presente 

estudo. Justifica-se a utilização de uma pesquisa de natureza qualitativa, suportada pelo 

paradigma interpretativista. A construção de dados foi realizada por meio de entrevistas semi-

estruturadas e análise de documentos institucionais textuais e audiovisuais. Já a análise de dados 

empregou o processo de análise textual interpretativa, proposto por Gil Flores (1994). Por fim, 

foram caracterizados os sujeitos da organização objeto de estudo que contribuíram com esta 

pesquisa.   

 

6.1 Metodologia e tipo da pesquisa 

 

 

A pesquisa científica caracteriza-se como um processo que tem como propósito 

compreender a complexidade da experiência humana (MARSHALL; ROSSMAN, 1999). Neste 

sentido, tem como objetivo explicar os fenômenos do mundo social, contribuindo para a geração 

de novos conhecimentos, de forma racional, objetiva, organizada e crítica, integrando a teoria à 

prática (GODOY, 2007a).  

De acordo com Godoy (2007a), as pesquisas podem ser classificadas de acordo com a 

natureza de seus objetivos e com o tipo de metodologia adotada. Quanto aos objetivos, as 

pesquisas podem ser de caráter exploratório, descritivo e/ou explicativo. No primeiro, o propósito 

é conhecer com maior profundidade um fenômeno. Já a pesquisa descritiva está mais preocupada 

com a descrição das características de um fenômeno, enquanto a pesquisa explicativa está voltada 

à verificação da causa dos fenômenos (GODOY, 2007a). 

Tendo em vista estas considerações, o presente estudo possui um caráter descritivo, ao 

buscar a descrição dos fenômenos observados, explorando situações com base na visão dos 

sujeitos envolvidos na pesquisa (MOREIRA, 2002). 

Com relação à metodologia, Godoy (2007a) destaca que uma pesquisa pode ser do tipo 

quantitativa ou qualitativa. A pesquisa quantitativa envolve a formulação prévia de hipóteses e a 

mensuração no processo de análise e interpretação dos dados. Já as pesquisas qualitativas 

caracterizam-se como estratégias de pesquisa naturalísticas, uma vez que a coleta de dados é feita 

diretamente pelo pesquisador, por meio do trabalho de campo, com objetivo de compreender 

como os indivíduos percebem o mundo do trabalho e como são suas experiências (GODOY, 
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1995). Conforme explica a autora (2007a), no método qualitativo o pesquisador parte de questões 

mais amplas que vão se detalhando no decorrer do estudo, procurando compreender os 

significados dos fenômenos a partir da perspectiva dos sujeitos da pesquisa.  

Considerando que a finalidade da pesquisa qualitativa é o entender um fenômeno social a 

partir da experiência e dos significados atribuídos pelos sujeitos a sua realidade, esta abordagem 

pareceu ser a mais adequada ao presente estudo, ao ser propor a compreender o processo de 

desenvolvimento de competências de atores corporativos, para atuação em projetos de DRS. 

Desta forma, pretendeu-se entender o fenômeno a partir do ponto de vista de gestores e atores 

corporativos, que atuam nos projetos de DRS ou nos processos de capacitação destes atores. 

Entretanto, conforme aponta Merriam (1998), a pesquisa qualitativa abrange várias 

formas de investigação para se alcançar a compreensão e explicação do fenômeno social em 

análise, tais como: estudo qualitativo básico ou genérico, etnografia, fenomenologia, grounded 

theory e estudo de caso. A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, conceituado 

por Goode e Hatt (1968, p. 421) como um “método de olhar a realidade social”. 

Stake (1988, p. 256) complementa que no estudo de caso a atenção do pesquisador está na 

“compreensão de um caso particular, em sua idiossincrasia, em sua complexidade”. Da mesma 

forma, Merriam (1988) destaca o caráter particularista do estudo de caso, referindo-se ao mesmo 

como uma descrição holística e extensiva de um fenômeno específico, cujo interesse do 

pesquisador está mais voltado à compreensão da realidade social em determinado contexto. 

Outras características atribuídas ao estudo de caso por Merriam (1988) são a heurística, 

que permite ao pesquisador a compreensão dos significados atribuídos para o que está sendo 

estudado, e o caráter indutivo, por meio do qual os pesquisadores tentam obter informações a 

partir das percepções dos atores envolvidos no estudo.  

Neste aspecto, a utilização do estudo de caso justificou-se pela presença dos seguintes 

elementos, propostos por Godoy (2007b): ter como objetivo investigar um fenômeno 

contemporâneo (desenvolvimento de competências para DRS), em determinado contexto (no 

caso, uma instituição financeira pública brasileira), havendo necessidade de se utilizar múltiplas 

fontes de evidência (entrevistas, observação e análise documental), para se debruçar sobre os 

fenômenos para fins de uma análise mais aprofundada. Além disso, a questão de interesse desta 

pesquisa foi baseada no estudo de um processo, ou seja, no „como‟ se dá o processo de 

desenvolvimento de competências de atores corporativos para atuação em projetos de DRS.  
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Conforme a natureza de seus objetivos, Godoy (2007b) também destaca que o estudo de 

caso pode ser classificado como descritivo ou interpretativo. O primeiro apresenta relatos de um 

fenômeno social, baseados nos discursos dos participantes do estudo, que são considerados 

importantes na medida em que apresentam informações sobre fenômenos pouco estudados, 

contribuindo para a evolução do conhecimento científico. Já o estudo de caso interpretativo, por 

sua concepção fenomenológico-hermenêutica, além de conter uma rica descrição do fenômeno 

estudado, busca compreender seu significado (GONÇALVES, 2006).  

A abordagem interpretativista coincide com a questão de interesse deste estudo, ao tentar 

conhecer com profundidade como ocorre o fenômeno desenvolvimento de competências para 

DRS e o significado das ações de desenvolvimento sustentável na construção destas 

competências.  

É importante destacar ainda que, embora o estudo de caso trate de uma realidade 

específica, a pesquisa teve o cuidado de não se limitar a experiência em si, o que costuma ser 

objeto de crítica quanto à condução de estudos de caso. Desta forma, a proposta de Yin (2005), 

no sentido de buscar uma generalização teórica, foi considerada na tentativa de que o caso em 

análise possa servir de referência para outros estudos e experiências.  

 

 

6.2 A construção dos dados 

 

 

 Segundo Godoy (2007b, p. 133), “a pesquisa qualitativa é multimétodo por excelência e 

utiliza variadas fontes de informação”. No estudo de caso, a coleta de dados pode ser feita, 

principalmente, por meio das seguintes fontes de evidência: documentos, registros em arquivos, 

entrevistas, observação direta, observação participante, podendo ainda ser combinadas de 

diversas formas (YIN, 2005). Bauer e Gaskell (2002) ressaltam ainda a possibilidade de 

utilização de imagens (produzidas por televisão, cinema e vídeo). 

As entrevistas podem ser caracterizadas como altamente estruturadas, semi-estruturadas e 

não-estruturadas, conduzidas no ambiente natural de pesquisa e em tom informal (GODOY, 

2007b). Considerou-se a entrevista semi-estruturada como a técnica de coleta de dados mais 

adequada aos objetivos deste trabalho, uma vez que o pesquisador não seguiu um roteiro rígido, 

garantindo-lhe flexibilidade para aperfeiçoar ou modificá-lo, em função da necessidade de 
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obtenção de maior nível de aprofundamento das informações, estimulando os relatos e, 

consequentemente, enriquecendo a investigação (TRIVIÑOS, 1987).   

 As entrevistas semi-estruturadas também são adequadas quando o assunto a ser 

pesquisado é complexo e pouco explorado (GODOY, 2007b), o que se reflete neste estudo, ao 

abordar sobre competências para DRS. O roteiro destas entrevistas, tendo como principais eixos a 

identificação das competências para atuação nos projetos de DRS, as ações formais e informais 

de desenvolvimento de competências, o significado atribuído ao DRS pelos participantes da 

pesquisa, bem como os desafios acerca das ações de desenvolvimento de competências da 

organização, encontra-se detalhado no Apêndice A. Conforme sugere Moreira (2002), todos os 

sujeitos da pesquisa estavam conscientes dos propósitos do estudo e do papel da pesquisadora.  

 O registro destas entrevistas foi feito por meio de gravação, sob garantia de sigilo de 

dados pessoais. E o conteúdo das gravações foi transcrito como texto, fidedignamente, de forma a 

permitir reflexões por parte do pesquisador, visando atingir os objetivos da pesquisa.  

Em estudos com abordagem qualitativa, não há a necessidade de se delimitar o número de 

pessoas que farão parte do estudo, tendo em vista a flexibilidade atribuída ao pesquisador neste 

tipo de pesquisa que, tendo como base o desenvolvimento do trabalho, pode voltar a campo e 

ampliar o número de participantes ou aprofundar as entrevistas com os mesmos (GODOI; 

MATTOS, 2007).  

Neste sentido, uma maneira adotada para se definir os sujeitos da pesquisa, segundo 

Glaser e Strauss (1999), é a teoria da „saturação‟, por meio do qual o pesquisador julga que não 

há mais informações adicionais que possam contribuir ao estudo ou decide buscar informações 

em grupos distintos aos previamente selecionados, a fim de encontrar maior diversidade de 

informações.  

 A estratégia adotada para este estudo seguiu no caminho de alcançar o maior número de 

pessoas relacionadas ao objeto de estudo, de modo que foram realizadas catorze entrevistas, 

envolvendo o gestor da área de Recursos Humanos e educadores corporativos, responsáveis pela 

capacitação de funcionários para atuação em projetos de DRS; o gestor da área de 

Desenvolvimento Regional Sustentável, responsável pela implementação do programa DRS; 

além de gestores e funcionários de agências bancárias do Estado de São Paulo (capital e interior), 

que atuam diretamente com os projetos de DRS, há pelo menos dois anos, uma vez que estes 

poderão fornecer com mais detalhes o sentido que atribuem a estas ações de desenvolvimento 
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sustentável, um dos objetivos específicos desta pesquisa; bem como tomadores de crédito do 

banco nos projetos de DRS, de modo a compreender a percepção dos mesmos acerca das 

competências desenvolvidas pelos gestores das agências bancárias, conforme apresenta o quadro 

6. 

 A escolha dos entrevistados foi direcionada de maneira a assegurar a participação de 

pessoas envolvidas na preparação dos agentes corporativos para atuação em projetos de DRS, 

bem como de pessoas que atuam diretamente nestes projetos, possibilitando apreender os 

significados destas ações de desenvolvimento sustentável, bem como analisar de que forma tais 

significados refletem na construção de competências necessárias em direção ao DRS. Vale 

ressaltar ainda que as agências bancárias selecionadas para o presente estudo foram aquelas 

consideradas com atuação competente pela organização, apresentando resultados positivos nos 

projetos de DRS.  

 

Quadro 6 – Perfil dos entrevistados do estudo 

 

RESPONSÁVEIS PELO PROGRAMA DE DRS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS 

Entrevistado Formação Tempo de 

experiência na 

organização 

Atividade de DRS Tempo de 

experiência na 

área (DRS) 

Ger. Ag. 1 Engenharia de 

Produção 

8 anos Pecuária de corte e 

leiteira 

4 anos 

Ger. Ag. 2 Administração 22 anos Outras culturas de 

cereais, leguminosas 

e/ou oleaginosas 

5 anos 

Ger. Ag. 3 Administração  15 anos Cultivo de uva e 

vinho 

4 anos 

Ger. Ag. 4 Administração  16 anos Apicultura 5 anos 

Ger. Ag. 5 Economia 9 anos Reciclagem 3 anos 

Ger. Ag. 6 Administração 14 anos Reciclagem / 

confecção de roupas 

3 anos 

 

RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES EDUCATIVAS DE DRS DA ORGANIZAÇÃO 

Entrevistado Formação Tempo de 

experiência na 

organização 

Tempo de 

experiência na área 

Gestor de RH Administração 16 anos 7 anos 

Gestor de DRS Sociologia 14 anos 5 anos 

Educador 1 Administração / 

Psicologia 

12 anos 5 anos 

Educador 2 Economia 22 anos 5 anos 
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TOMADORES DE CRÉDITO NAS ATIVIDADES DE DRS 

Entrevistado Atividade de DRS Tempo de atuação com a 

atividade de DRS 

Tom. Créd. 1 Pecuária de corte 21 anos 

Tom. Créd. 2 Mandiocultura 14 anos 

Tom. Créd. 3 Pecuária leiteira 18 anos 

Tom. Créd. 4 Pecuária leiteira 15 anos 
Fonte: Elaborado pela autora, com base no perfil dos entrevistados (2010) 

 

A coleta de dados também envolveu a análise de documentos. Godoy (2007b) acredita 

que o exame de documentos para estudos de caso é importante para complementar evidências 

oriundas de outras fontes (tais como observações e entrevistas), conferindo mais credibilidade às 

informações obtidas.  

 Além dos documentos textuais, realizou-se ainda a análise de vídeos corporativos, que 

relatam experiências sobre projetos de DRS, conforme descrito no quadro 7. Para Loizos (apud 

BAUER; GASKELL, 2002), as imagens oferecem um registro restrito, mas poderoso de ações 

temporais, tornando-se ainda fatos sociais.  

 

Quadro 7: Documentos pesquisados no estudo 

 

Documentos pesquisados Informações 

a) Fascículo do BEP – 2005 Apresenta o programa de DRS da organização, 

seus princípios de atuação, metodologia de 

ação, objetivos, papel dos agentes corporativos 

envolvidos no programa e as primeiras ações 

de DRS da organização.  

b) Cartilha do BEP (2007) Apresenta o programa de DRS da organização 

e casos reais de DRS, em todo o Brasil.   

c) Relatório de especialistas designados pela 

Universidade Soluções (nome fictício) – 2009  

Apresenta análise de documentos e dados 

estatísticos sobre o programa de DRS da 

organização, discussões com os responsáveis 

pelo gerenciamento do programa DRS e 

análise de sete projetos de DRS em três 

estados. 

Vídeos Informações 

a) Vídeo sobre DRS, produzido pela 

organização (2006) – Vídeo BEP 1 

Apresenta experiências de projetos de DRS, 

em todo o Brasil 

b) Casos de DRS no Estado de São Paulo 

(2007; 2008) – Vídeo BEP 2 

Apresenta experiências de projetos de DRS no 

Estado de São Paulo.  
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
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6.3 Análise de dados 

 

 

 O estudo de caso qualitativo, além de conter uma profunda descrição do fenômeno 

estudado, busca encontrar padrões nos dados e desenvolver categorias que possibilitem alcançar 

as informações relevantes ao problema de pesquisa investigado (GODOY, 2007b). 

Neste estudo, os dados obtidos nas entrevistas, documentos textuais e em vídeos foram 

analisados com inspiração na proposta de análise textual interpretativa, de Flores (1994), que 

segue às seguintes etapas: primeiramente, os textos das entrevistas e dos documentos 

selecionados foram lidos, com objetivo de capturar o conjunto de informações necessárias ao 

estudo; em seguida, os dados foram segmentados, a partir de fragmentos recorrentes nos 

discursos e documentos; na etapa posterior, os dados foram classificados em unidades relevantes 

aos objetivos da pesquisa – categoria central, categorias e subcategorias.  

As categorias podem ser extraídas do referencial teórico, ou emergir da análise 

documental ou das entrevistas, bem como podem ser pré-definidas pelo pesquisador, visando 

alcançar os objetivos do estudo (MERRIAM, 1998). Neste estudo, as categorias foram definidas 

com base no referencial teórico e na análise documental, conforme mostram as figuras 10, 11 e 

12. 
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Figura 10: Categorias de análise do programa DRS do BEP 

Fonte: Elaborado pela autora com base na definição e nos objetivos do programa de DRS do BEP 

 

 

 
Figura 11: Categorias de análise das ações de desenvolvimento de competência do BEP 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Bitencourt (2006)  
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Figura 12: Categorias de análise das competências necessárias para atuação em projetos de DRS 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Sandberg (2000) e Cheetham e Chivers (1998) 

 

A importância da análise textual interpretativa encontra-se no fato de revelar o sentido 

atribuído pelos respondentes a um determinado fenômeno. O sentido, no caso desta pesquisa, 

refere-se ao significado atribuído por atores organizacionais envolvidos em projetos de DRS, 

possibilitando ao pesquisador uma reflexão sobre a construção de competências em direção ao 

DRS.  
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7 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS  

 

 

Nesta seção, os dados da pesquisa foram analisados da seguinte forma: primeiro, foram 

apresentadas as informações sobre o programa de DRS do banco e a metodologia de 

implementação do programa. Posteriormente, foi discutido o fazer bancário à luz das 

racionalidades do Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS).  

Já na terceira parte das análises, visando atingir aos objetivos específicos do trabalho, 

foram apresentadas as ações formais e informais de desenvolvimento de competências 

construídas pela organização na preparação de gestores para atuação em projetos de DRS, bem 

como o significado atribuído pelos gestores ao DRS e as competências para atuação nestes 

projetos. Lembrando que o objetivo da análise não foi verificar a freqüência das respostas, mas 

sim o significado dos discursos.  

  

7.1 Apresentação do programa de DRS do BEP 

 

 

 O BEP foi uma das primeiras instituições financeiras a atuar no país e, atualmente, é 

considerado um dos principais conglomerados da América Latina. A instituição é um dos 

principais agentes de desenvolvimento econômico e social do país, atuando como parceiro do 

Governo Federal no apoio à implementação de políticas públicas, tais como o Fome Zero.   

 O BEP tem presente na sua missão o compromisso de contribuir para o desenvolvimento 

do país. Com esta missão, o banco tem como propósito colaborar para o desenvolvimento 

econômico, humano e social nas localidades onde atua.  

 Sua visão de futuro expressa o compromisso com a responsabilidade socioambiental e o 

desenvolvimento sustentável, materializado por meio de uma carta de princípios, na qual o BEP 

se propõe a atuar em consonância com valores universais de direitos humanos, princípios e 

direitos sobre o trabalho, o meio ambiente e o desenvolvimento, além de estimular, divulgar e 

implementar práticas de desenvolvimento sustentável em seus negócios. 

O banco possui algumas ações de responsabilidade sócio-ambiental e desenvolvimento 

sustentável, dentre as quais destacam-se iniciativas relacionadas à Agenda 21, na qual o BEP 

propõe um plano de ação para implementar os princípios da Agenda nos projetos de DRS, à 

adesão ao Pacto Global das Nações Unidas, com objetivo de mobilizar a comunidade empresarial 
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na promoção de valores relacionados a direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à 

corrupção, à adesão aos Princípios do Equador, na qual o banco estabelece critérios relacionados 

à avaliações ambientais, proteção a habitats naturais, saúde e segurança no trabalho, respeito aos 

direitos humanos e combate ao trabalho infantil ou escravo, bem como adesão a programas de 

equidade de gêneros, com objetivo de difundir e implementar ações relacionadas a autonomia de 

mulheres em projetos.  

No início do século XXI, com a elaboração do Plano Plurianual (PPA) pelo Governo 

Federal, alguns temas entraram na pauta de discussões nacionais, tais como: a promoção do 

desenvolvimento sustentável com a geração de emprego e renda, a promoção da cidadania e da 

inclusão social e a defesa dos direitos humanos (BRASIL, 2010). Desta forma, as empresas 

estatais tiveram de elaborar ações que contribuíssem para o desenvolvimento regiões mais 

carentes, a fim de atender as diretrizes do PPA.  

Neste contexto, o BEP, parceiro do Governo Federal na implementação de política 

públicas e que tem como um de seus valores o compromisso com o desenvolvimento do país, 

elaborou o programa de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS). O programa foi lançado 

em 2000, priorizando inicialmente as regiões Norte, Nordeste, consideradas as localidades com 

menores Índices de Desenvolvimento Humano do país. A partir de 2005, expandiu-se para as 

demais regiões do país, alcançando as periferias de grandes centros urbanos, em especial as 

capitais do Nordeste, e no período de 2006 e 2007 consolidou-se em todas as regiões do Brasil. 

O banco declara com sua experiência em diversas localidades do país o propósito de atuar 

como catalisador de ações em projetos de desenvolvimento regional sustentável, mobilizando 

atores econômicos, sociais e políticos para identificar as vocações ou potencialidades das regiões 

e apoiar atividades produtivas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente 

corretas, respeitando ainda a diversidade cultural, conforme mostra a figura 13. 
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Figura 13: Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável do BEP 

Fonte: Elaborado pela autora, 2010 

 

 Com este programa, a instituição pretende gerar trabalho e renda, a partir da inserção de 

comunidades menos favorecidas em atividades produtivas sustentáveis identificadas em cada 

território.  

O programa tem como propósito a inclusão social, por meio da geração de trabalho e 

renda, promover o acesso ao crédito, estimular a organização social (associativismo ou 

cooperativismo), contribuir para a melhoria da qualidade de vida das comunidades onde atua e 

fortalecer negócios com pequenos empreendedores formais ou informais. 

As atividades produtivas são concebidas com a visão de cadeia de valor (retratada na 

figura 14), aproveitando-se todas as etapas do processo produtivo. Desta forma, engloba a cadeia 

produtiva (matéria-prima até produto/serviço) e a cadeia de distribuição (produto/serviço até o 

consumidor final), bem como todos os elementos com influência direta e indireta nas atividades 

produtivas (tais como governos, cooperativas, instituições públicas e privadas e demais 

parceiros). 
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Figura 14: Visão de cadeia de valor 

Fonte: Elaborado pela autora com base na análise documental (2010) 

 

 

O banco propõe a implementação do programa por meio de uma metodologia, cujo 

pressuposto baseia-se em um processo de mobilização de atores econômicos, sociais e políticos 

envolvidos na cadeia de valor de atividades produtivas selecionadas, conforme a aponta a figura 

15.    

 

 
                     Figura 15: Processo de concertação em DRS 

                     Fonte: Elaborado pela autora com base na análise documental (2010) 
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A metodologia elaborada pela instituição com objetivo de impulsionar o desenvolvimento 

regional sustentável envolve as seguintes etapas, conforme mostra a figura 16:  

 Capacitação: prevê o compartilhamento da metodologia entre os atores corporativos e os 

parceiros que atuarão nos projetos de DRS; 

 Escolha de atividades produtivas: tem como objetivo identificar atividades produtivas, de 

acordo com os princípios de desenvolvimento sustentável, que podem ser desenvolvidas 

ou potencializadas em uma determinada região; 

 Formação da equipe: nesta fase, é formada a equipe de trabalho que atuará nos projetos de 

DRS, podendo envolver demais instituições públicas, movimentos sociais, ONG´s, 

universidades, entidades de classe (sindicatos), cooperativas, associações, lideranças 

comunitárias, serviços de apoio aos negócios (tais como Sebrae, Senac, Senai, Sesi), entre 

outros; 

 Diagnóstico das atividades produtivas: consolida aspectos econômicos-financeiros, 

sociais, ambientais, aspectos de mercado, pontos fortes e fracos e oportunidades e 

ameaças referentes às atividades produtivas;  

 Elaboração de planos de negócios: estabelecimento de objetivos, ações, recursos, 

cronogramas, responsabilidades e indicadores de avaliação para os projetos; 

 Análises: envolve análise técnica – quando a atividade é vinculada ao agronegócio –, 

análise de aderência ao programa de DRS e aos princípios de desenvolvimento 

sustentável e análise de riscos; 

 Implementação: concluída a fase de análises, a equipe de trabalho decide os responsáveis 

por cada ação, bem como o cronograma destas ações; 

 Monitoramento e avaliação: objetiva o acompanhamento e a avaliação dos resultados das 

ações programadas.  
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Figura 16: Etapas da metodologia de DRS do BEP 

Fonte: Elaborado pela autora com base na metodologia de DRS do BEP (2010) 

  

Conforme dados da própria organização, até o mês de Dezembro/2009, o programa de 

DRS atendeu mais de 1.000.000 de famílias. Além disso, o BEP capacitou mais de 14.000 em 

todo o país para atuarem nas agências bancárias com o programa.    

Após a caracterização da organização, bem como a apresentação dos principais objetivos 

do programa DRS, o presente trabalho parte para a análise do mesmo, com objetivo de discutir o 

fazer bancário à luz das racionalidades do DRS, tendo por base o referencial teórico levantado 

sobre o tema.   
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7.2 Análise do programa de DRS do BEP  

 

  

 Este tópico tem como objetivo discutir o fazer bancário à luz das racionalidades do 

Desenvolvimento Regional Sustentável. Para tanto, foram analisadas as definições sobre o 

programa de DRS da organização, bem como seus objetivos.  

 O desenvolvimento regional é entendido, na visão de autores como Zapata e Buarque 

(2006), como um processo endógeno de mobilização de atores sociais para melhorar as condições 

de vida das comunidades. Entretanto, este desenvolvimento deve ser orientado por princípios 

sustentáveis, agregando as dimensões econômica, ambiental, social, política, territorial e cultural, 

conforme detalhado no item 4.2.1 do presente estudo.  

 No programa de desenvolvimento regional sustentável do BEP, objeto deste estudo, estão 

explícitas algumas destas dimensões, quando o banco menciona o apoio a atividades produtivas 

econômica, socialmente e ambientalmente sustentáveis, observando-se ainda a diversidade 

cultural.  

 O BEP justifica que as atividades produtivas devem ser economicamente viáveis no 

sentido de apresentar um potencial de negócio ou de mercado, a fim de que o DRS não se torne 

uma ação assistencialista ou filantrópica. Esta diretriz se reproduz na fala dos gestores 

entrevistados: “tem que ser uma atividade que tenha uma certa sustentabilidade, ou seja, que 

tenha alguma consistência econômica, porque senão aí você entra para o campo assistencial e o 

DRS não é assistencial” (GER. DRS).  

Ainda para um dos gestores, a viabilidade econômica também está relacionada à produção 

em escala, caso contrário a comercialização do produto fica comprometida. E sem 

comercialização, não é possível o banco investir nessa atividade produtiva, uma vez que a mesma 

não terá potencial de negócio:    

 

 

Às vezes as pessoas tinham uma idéia e tal, achavam que era legal, só que aquilo, 

economicamente... Negocialmente, na parte econômica, você pode produzir, você pode 

vender para sua vizinha, pra alguém... Mas quando você pensa em viabilidade 

econômica, você tem que produzir com escala. Sem escala não tem como você vender 

[...] (GER. AG. 5).  

 

 

A narrativa do gestor, neste caso, remete a uma viabilidade econômica inserida numa 

racionalidade de exclusão social, diferente do que propõe Sachs (2004), cuja viabilidade 
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econômica deve ser alcançada por meio da inclusão social. Por se tratar de uma instituição 

financeira, a visão do gestor fica inserida em uma lógica de mercado, na qual as atividades 

produtivas devem apresentar um retorno financeiro imediato.   

Entretanto, cabe ressaltar que embora o DRS não deva ser encarado como uma política 

assistencial (WELLEN, 2009), quando se pensa em desenvolvimento, no sentido de auxiliar as 

comunidades a dinamizarem uma atividade produtiva, é necessário criar condições para que os 

beneficiários do programa de DRS alcancem este objetivo e não somente exigir ou apoiar 

projetos com imediata viabilidade. Isto pode ser feito por meio de parcerias com demais atores, 

que podem ajudar os beneficiários a melhorar o sistema de produção e a aproveitar todas as 

etapas do processo produtivo, bem como por meio do incentivo à organização social, ou seja, a 

formação de associações e cooperativas, para assegurar a produção em escala, com preço justo e 

competitividade. O discurso do gestor de RH reflete esta consciência: 

 
Eles trabalham com aquilo [atividade produtiva], mas também de uma forma bastante 

rudimentar.  De repente se eu conseguir, junto com os demais atores, estabelecer lá um 

sistema de cooperativa e dentro da cadeia de valores estabelecer esse elo com 

fornecedor, com cliente, não é? Com fornecedor de matéria-prima, junto com a 

comunidade, com prefeitura que pode auxiliar na parte de legalização e etc (GER. RH).  

 

Para analisar a viabilidade econômica de um projeto, os gestores das agências elaboram 

um diagnóstico da região e identificam uma atividade que corresponda à vocação ou que possa 

ser potencializada na localidade, utilizando os próprios conhecimentos da comunidade e dos 

parceiros. Esta condição é ilustrada no seguinte discurso: “a região tem uma característica pra 

artesanato, então você vai fazer artesanato. Se a região tem a característica pra reciclagem, vai 

fazer reciclagem” (GER. DRS). Um dos relatos também evidencia as tendências existentes em 

cada território para identificação de uma atividade produtiva: 

 
A gente pegou as agências [da região] e perguntou: quais são as atividades aqui da 

região e do nosso conhecimento que elas teriam um tratamento, precisariam de um apoio 

para se desenvolver, que pudesse dentro desse desenvolvimento ser sustentável, 

ecologicamente correto e economicamente viáveis, socialmente justas, como é o tripé do 

DRS. E uma das coisas que nós identificamos foi justamente a apicultura (GER. AG. 4). 

 

Além da vocação regional, o acesso à infra-estrutura é outro aspecto ao se considerar a 

dimensão econômica (BARBOSA, 2007), uma vez que pode comprometer a viabilidade 

econômica dos projetos de DRS. Este aspecto figurou inclusive nas etapas de beneficiamento e 
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comercialização da produção, o que demonstra uma preocupação dos gestores e de seus parceiros 

em investir não somente na etapa de produção, mas em toda a cadeia produtiva. Além disso, os 

profissionais do banco contam e cobram a colaboração de outros parceiros para que os produtos 

possam chegar ao seu destino final:  

 
O benefício que trouxe esse nosso DRS aqui foi: [...] principalmente a estrutura de 

comercialização e beneficiamento dos produtos dele. Porque eles produzem mel, com 

segurança, com qualidade, com consciência ambiental, mas eles não tinham canais de 

escoamento de beneficiamento do mel. Eles não conseguiam atingir mercados. O DRS 

facilitou isso. Abrir mercados e certificar essas pessoas a nível desses mercados (GER. 

AG. 4).  

 

A situação da propriedade dele [produtor] depende de que tenha caminho pra escoar a 

produção. Se ele não conseguir escoar a produção dele, acabou. O leite dele lá, e o leite 

dele não chegar na cooperativa, por exemplo, acabou. Então a Prefeitura tem que fazer a 

parte dela, que é manter as vias de acesso em bom estado, não é? Tem que lembrar ainda 

naqueles períodos de chuva e tem uma série de outras coisas [...] O cara não tem como 

trazer a produção dele pra cá. E aí se ele não tiver capacidade de armazenamento desse 

produto em condições de higiene mínima aí, perdeu a produção dele de uma semana, 

duas [...] (GER. AG. 1). 

 

Há de se considerar também que não basta a vocação regional para uma atividade 

produtiva se tornar viável. É necessário que esta atividade atenda às necessidades de mercado e 

apresentem algum diferencial em relação ao que já é ofertado, conquistando novos clientes: 

 

Quando visitamos o projeto, a tecnologia em uso, introduzida com apoio de consultores 

japoneses, era de papel de alta qualidade, semelhante àquela utilizada na fabricação de 

pergaminhos no Japão [...] O projeto presta a devida atenção à preservação do meio 

ambiente ao longo de toda a cadeia de valor, se orgulha de produzir o verdadeiro „bio‟ 

papel e o anuncia como tal com bom retorno de compradores em potencial 

(RELATÓRIO DA UNIVERSIDADE SOLUÇÕES, 2009, p. 27). 

 

A referência à viabilidade econômica, explícita no programa de DRS do BEP, reproduziu-

se em praticamente todos os discursos e documentos analisados nesta pesquisa. Mas é preciso 

tomar cuidado com a ênfase excessiva a este objetivo, para não comprometer outras dimensões 

do DRS, prejudicando os resultados dos projetos (SACHS, 2004). Esta consciência aparece em 

alguns discursos, o que já demonstra um avanço em relação ao que possa se tornar uma atividade 

produtiva sustentável e um caminho para que as narrativas sejam incorporadas às práticas nos 

projetos: “[O DRS] é uma ação de sustentabilidade. Quando você trabalha com sustentabilidade, 

você tem o social, o ambiental e o econômico também” (GER. AG. 4). Na mesma linha de 

pensamento, incluindo ainda a dimensão cultural do DRS, outro gestor verbaliza: “[...] você está 
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falando também do apoio, da promoção da diversidade cultural, que é uma característica genuína 

do Brasil, das regiões, e até deve ser mantida, deve ser acentuada, deve ser assumida como 

identidade” (GER. DRS).  

O programa de DRS do banco também apóia atividades produtivas socialmente justas. 

Neste contexto, o DRS procura contribuir para promover a equidade entre os gêneros, por meio 

da inclusão de mulheres, que atualmente exercem liderança em muitos projetos. O relatório da 

Universidade Soluções (2009) destaca o papel das mulheres em DRS específicos, tais como 

criação de peixes em tanques, fazendas de criação de frango caipira, produção de fertilizantes, 

padaria, carvão e fábrica de sabão do Vale Itapecuru. Outro projeto que merece destaque nesta 

questão social é o DRS Jovem, com objetivo de capacitar jovens de uma região carente da cidade 

de São Paulo para exercício da profissão de marcenaria, contribuindo para a motivação e 

transformação da realidade destes jovens (VÍDEO BEP 2).  

O respeito aos direitos humanos também enquadra-se no termo “socialmente justa”. Um 

dos gestores ressalta: “[No DRS] há uma preocupação para que não se tenha exploração infantil” 

(GER. AG. 2). Além disso, na análise documental fica evidente a preocupação com a 

compensação justa pelo trabalho, garantindo a continuidade da produção e dos projetos de DRS 

atendendo a critérios sociais, remetendo aos princípios propostos pelos autores Claro, Claro e 

Amâncio (2008): 

 
Quando você agrega novas tecnologias, escala e novos designs, com certeza, o preço do 

artesanato vai ser um preço justo, porque muitas vezes hoje é um preço aquém daquilo 

que deveria ser remunerado para o artesão [...]. Você [...] elimina aquelas pessoas que 

exploram as pessoas que estão na boa fé plantando ou fazendo o seu artesanato. Então, a 

idéia não é filantropia. A idéia é realmente cobrar pelo preço justo. (VÍDEO BEP 1 – 

GER. DRS MG).  

 

 Além da questão social, o DRS do BEP define como propósito apoiar atividades 

ambientalmente corretas, ou seja, que não tragam riscos ao meio ambiente. Neste sentido, muitas 

ações de DRS estão trabalhando a questão da reciclagem, principalmente nas grandes cidades, 

como São Paulo, que possui inúmeros projetos de DRS nesta atividade. De maneira semelhante, 

alguns projetos apresentam práticas de conservação e reutilização de recursos. O relatório da 

Universidade Soluções (2009) mostra um exemplo de aproveitamento dos recursos em um 

projeto de DRS de criação de tilápias, no qual a água dos tanques de criação de peixes é 
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reutilizada para irrigação das plantações e os resíduos dos peixes são processados para virar 

ração.    

 Outra atividade de DRS apresentada no relatório da Universidade Soluções, como já dito, 

é a produção do “bio” papel. A atividade teve início com um projeto de incubadora de uma 

universidade federal, com objetivo de aproveitar as fibras de curauá, conhecidas como uma das 

fibras naturais mais resistentes do mundo. O papel teve boa aceitação na região Norte, 

principalmente por parte dos restaurantes, que o utilizam para confeccionar cardápios, e por parte 

dos consulados, que o encomendam para envio de convites. 

 Para que as atividades sejam ambientalmente corretas, ainda é necessário observar as 

regulamentações (CAMARGO, 2003). Em relação ao assunto, um dos tomadores de crédito 

menciona que os projetos de DRS da região onde desenvolve a atividade produtiva devem 

atender ao Programa Estadual de MicroBacias Hidrográficas do Estado de São Paulo, 

contribuindo para manter a qualidade das águas:  

 

[Tenho que cumprir] normas ambientais. Conservação de pastagem, conservação de 

curva de rio, conservação de nascente. Tem todo um trabalho em cima disso. Minha 

região participa daquele programa de bacias do Estado de São Paulo, que chama 

Programa das MicroBacias. Então ele [DRS] já é em cima de preservação ambiental, de 

preservação de margem de água...Então bem em cima disso daí. E a gente tem que 

cumprir esses requisitos, tem que estar em cima das normas (TOM. CRÉD. 3). 

 

  

Por outro lado, o relatório da Universidade Soluções (2009) sobre uma atividade 

produtiva de café aponta que apesar de existirem regulamentações controladas por agências 

governamentais sobre a produção de café, bem como pesquisas multidisciplinares reforçando que 

a cultura do café afeta o meio ambiente, em alguns projetos ainda não há a devida preocupação 

acerca dos problemas que tais atividades podem ocasionar, tendo em vista que os membros da 

missão da Universidade Soluções foram informados por produtores de café que caso o solo e a 

água sejam de boa qualidade e as condições climáticas forem favoráveis, o crescimento natural 

do „bio‟ café está garantido, de forma que o meio ambiente não é uma grande preocupação.  

O respeito à diversidade cultural também está explícito no programa de DRS da 

organização, no sentido de se preservar as raízes culturais das localidades e fortalecer as 

identidades regionais. Neste contexto, o relatório da Universidade Soluções (2009) aponta que 

muitas atividades produtivas de DRS apresentam tradições culturais (como a cerâmica, o bordado 
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e o artesanato em couro) ou métodos de produção que sempre foram utilizados pela comunidade 

(como a colheita de bagos do açaí), respeitando a continuidade das tradições culturais.  

Um exemplo de preservação da identidade cultural é o apoio a duas comunidades 

indígenas na cidade de São Paulo, para o desenvolvimento de atividades de artesanatos indígenas 

(VÍDEO BEP 2), em um projeto que contribui para a geração de renda da comunidade. Um dos 

gestores declara: 

 
Quando a gente fala de desenvolvimento das regiões a gente tá falando [...] da promoção 

da diversidade cultural, que é uma característica genuína do Brasil, das regiões, e até 

deve ser mantida, deve ser acentuada, deve ser assumida como identidade (GER. DRS).  

 

  

O fortalecimento às identidades regionais, conforme propõe Sachs (1993), também é 

destacado no relatório da Universidade Soluções (2009) por meio da preservação de tradições 

locais, inclusive nas próprias atividades produtivas, cujo conhecimento é transmitido de pais para 

filhos, em um projeto de uma atividade de cerâmica, no qual os filhos são integrados à produção 

e aprendem a arte da cerâmica com os pais e artesãos da região.   

Ainda no programa de DRS do banco, as atividades produtivas são concebidas com a 

visão de cadeia de valor. O trabalho com esta visão torna-se um grande diferencial competitivo, 

pois a partir do momento que se agrega valor ao produto (design, por exemplo), os trabalhadores 

passam a ser remunerados adequadamente por sua produção, o que garante a continuidade de 

seus trabalhos atendendo a critérios sociais e, consequentemente, dos projetos de DRS. Isto é 

ressaltado nas seguintes narrativas: 

 
O grande desafio no caso do artesanato é você agregar valor no produto o que é já é 

realizado por eles (produtores). Então, nessa linha de pensamento, os nossos parceiros 

estão trazendo design, novos designs para o artesanato brasileiro. E dando maior 

visibilidade. Quer dizer: o próprio artesão, ele tá valorizando mais sua matéria-prima, 

seu trabalho...Então, nós estamos agregando o design e dando maior exposição. Nós 

temos no Brasil quase todo mês uma feira internacional e uma feira nacional de 

artesanato. Então mostrando para o Brasil e depois tentando exportar o produto que é 

realizado aqui no Brasil, com muita qualidade. Então quando você agrega novas 

tecnologias, escala e novos designs, com certeza, o preço do artesanato vai ser um preço 

justo, porque muitas vezes hoje é um preço aquém daquilo que deveria ser remunerado 

para o artesão (VÍDEO BEP 1 – GER. DRS MG).  

 

Então você investiu para uma pessoa fazer queijo, e essa pessoa ganhar um pouco mais 

de dinheiro com isso, ou seja, trazer um valor para a cadeia dele. Não só vender o leite, 

mas já vender produtos que agreguem valor, como queijos, doces (GER. AG. 1)  
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O BEP propõe ainda que o programa de DRS esteja ancorado em um processo de 

concertação. Neste sentido, o banco tem o papel de articular com atores econômicos, políticos e 

sociais em determinada localidade para o desenvolvimento de ações que melhorem a economia 

local, como no exemplo mencionado na narrativa de um dos gestores: “Então podemos associar o 

vinho [atividade produtiva] ao turismo. Desenvolver o pólo turístico com base no vinho. 

Melhorar essa questão das pessoas virem para cá – na região (GER. AG. 3)”.   

 As experiências de DRS também colocam em evidência a articulação destes atores, 

principalmente para o aprimoramento profissional dos beneficiários do programa:  

 

Vamos chamar o Sebrae [...] porque o Sebrae dá treinamento de gestão empresarial. 

Vamos chamar o Senai, porque o Senai dá treinamento sobre gestão de produção. Vamos 

ver a Prefeitura, para ver se eles conseguem arranjar um espaço melhor, se conseguem 

entrar com algum recurso [...] (GER. AG. 6).  

 

Considerando que cada parceiro tem as suas atribuições dentro do DRS, todos devem 

atuar em conjunto, remetendo aos princípios para construção do DRS propostos por Brito (2006), 

caso contrário o projeto de DRS fica comprometido: 

 

Porque muitas vezes não é fácil: quando um elo da cadeia se rompe, não adianta...Você 

vai precisar da Prefeitura, mais cedo ou mais tarde...O cara tem uma terra quase no meio 

do nada lá, não é? A situação da propriedade dele depende de que tenha caminho pra 

escoar a produção. Se ele não conseguir escoar a produção dele, acabou. O leite dele lá e 

o leite dele não chegar na cooperativa, por exemplo, acabou. Então a Prefeitura tem que 

fazer a parte dela, que é manter as vias em bom estado, não é? [...] Se a Prefeitura fizer a 

coisa da maneira correta, tenho certeza que vai nos ajudar (GER. AG. 1).  

 

 

 Outro aspecto que também pode comprometer o desenvolvimento dos projetos de DRS é 

a descontinuidade política, já ressaltada por Fischer (2002) como uma fragilidade. No caso do 

BEP, tendo em vista os projetos de DRS estão amparados em um processo de concertação, 

exigindo mobilização conjunta, a descontinuidade gerencial pode enfraquecer os projetos de 

DRS. Neste caso, cabe à organização administrar esta transição de gerências, de forma que o 

projeto continue a ser conduzido. Embora o BEP admita que nesta transição as novas gerências 

sejam convocadas para participar de uma capacitação inicial sobre DRS, os projetos de DRS são 

únicos e uma capacitação genérica talvez não seja eficaz, uma vez que as regiões e as atividades 

produtivas são diferentes, os parceiros nem sempre atuam da mesma forma e a cultura destas 
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comunidades é peculiar: “não tem pacote pronto, não tem o modelo que sirva pro Brasil inteiro” 

(VÍDEO BEP 2 – SUPERINTENDENTE DE NEGÓCIOS E VAREJO).  

O desafio da organização, neste caso, é tornar estas competências individuais em 

competências organizacionais, de forma que o gerente não leve este conhecimento ao sair de uma 

determinada agência:  

 
[...] Um projeto, que você tem 100% pra concluir com êxito e você já andou 30% e esses 

30% já movimentou muita coisa. Ainda falta o mundo pela frente. Aí troca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

uma gerência tua, aí vai um cara que estava totalmente envolvido, vai o conhecimento 

todo embora...Entra um outro, muitas vezes não tem o mínimo interesse naquilo (GER. 

AG. 1).  

 

   Prosseguindo com a análise sobre do programa de DRS do BEP, há dois objetivos 

estabelecidos pelo banco que estão relacionados: a promoção da inclusão social, por meio da 

geração de trabalho e renda, bem como a melhoria dos indicadores de qualidade de vida.  

 Em relação a estes objetivos, depreende-se da análise documental e do relato dos 

entrevistados as ações para melhoria das condições de saúde, moradia, educação, inclusão de 

jovens e mulheres e até mesmo as ações básicas de cidadania, como a regularização de 

documentos pessoais (carteira de identidade, CPF).  

Na questão do acesso à educação, uma das propostas de Sachs (2002) na dimensão social 

do DRS, os entrevistados mencionam que todos os projetos incluem alguma ação neste sentido, 

na maioria das vezes detalhadas inclusive nos planos de DRS: “e todo projeto sempre tem as 

ações da gente, sabe? Dar treinamento, educação. Dar palestras sobre higiene, saúde, crédito. Que 

nem alfabetização. Todo projeto tem isso. Se você identificar que as pessoas precisam, você tem 

que tentar viabilizar” (GER. AG. 6).     

  Neste aspecto, os projetos incluem desde acesso à educação básica (escolas de ensino 

fundamental e médio) até capacitação profissional: “o benefício que trouxe esse nosso DRS aqui 

foi [...] aprimoramento profissional, principalmente a estrutura de comercialização e 

beneficiamento dos produtos deles” (GER. AG. 4). 

 A inclusão social ocorre por meio da geração de trabalho e renda, reforçando o aspecto 

não assistencial das ações de DRS, conforme preconizava Llorens (2001): “[O DRS] é uma 

responsabilidade, uma contribuição para inserir uma população carente, dar condições para eles 

se inserirem na sociedade, pelo próprio trabalho. Não é filantropia” (GER. AG. 5).  



93 

 A geração de emprego e renda é reforçada por um dos tomadores de crédito: “pra você ter 

uma idéia, que nós fizemos lá, nós adquirimos uma matriz de leite [...] Nós estamos mantendo o 

sítio lá com o dinheiro da nossa renda” (TOM. CRÉD. 3).  O relatório da Universidade Soluções 

(2009) também aponta, na análise de um projeto de criação de tilápias, que muitas famílias já não 

recebem o Bolsa Família, devido à melhoria de suas condições de vida.  

 As narrativas dos entrevistados mencionam a importância dos projetos de DRS para a 

inclusão social e qualidade de vida dos beneficiários, que pode ser traduzida na seguinte 

colocação:  

 

Pra mim, trabalhar com DRS é fazer a diferença pra cinqüenta, sessenta famílias aí, que 

a gente consegue atender. É ver a expressão das pessoas ali, ver que a coisa vai 

caminhando, que o crédito vai sendo aplicado, e que nessa aplicação do crédito o 

processo de desenvolvimento deles vai ocorrendo. A pessoa sai daquele estágio de 

subsistência e passa pra uma condição melhor, passa a poder vislumbrar novas situações 

[...] (GER. AG. 1).   
   

Vale destacar que algumas ações de inclusão e cidadania, tais como a educação, a 

capacitação profissional, a melhoria nos indicadores de habitacionais e a compensação justa pelo 

trabalho são aspectos que contribuem para a expansão de liberdades mencionadas por SEN 

(2000): liberdade de participação no desenvolvimento de atividades produtivas, melhoria da 

qualidade de vida e oportunidades de trabalho e renda.  

 Outros objetivos explícitos no programa de DRS do BEP são a facilitação do acesso ao 

crédito e o fortalecimento de negócios com micro e pequenos empreendedores rurais e urbanos, 

formais ou informais. Neste sentido, destacam-se as linhas de crédito disponibilizadas pelo banco 

como o microcrédito, destinado a microempreendedores urbanos e com juro de 1% ao mês, para 

valores situados entre R$ 200,00 e R$ 3.000,00, e o Pronaf (Programa Nacional de 

Fortalecimento à Agricultura Familiar), voltado a microempreendedores rurais e agricultores 

familiares, com juros em média de 2% ao ano. Neste estudo, o acesso ao crédito foi ressaltado 

por todos os tomadores de crédito: 

 
Essa questão do crédito rural [...] tem melhorado muito. Intensificou. Principalmente 

hoje, o pessoal está com uma consciência muito maior desses financiamentos. Então 

com essa queda hoje, ele [o crédito] é uma coisa mais acessível [...] Tem ajudado e 

muito o produtor rural (TOM. CRÉD. 1).  

 
Eu acho que [o DRS] foi assim o que estava faltando pra melhorar a linha do Pronaf. 

Porque ele é um juro de 2%, ele é um negócio assim, é um valor, é um dinheiro maior, 

que ele tem teto de R$ 100.000,00, e eu acho que é o que estava faltando pro pequeno 
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produtor. Porque às vezes você pegava um juro de 5%. Aí você falava assim: Ah! Mas é 

muito barato. Mas ainda não é tão pequeno, porque ainda é alto, não é? E aí como ele 

[DRS] veio nessa linha de 2% ao ano, dez anos pra pagar, te dá um prazo maior, te dá 

um fôlego pra você pagar poder pagar o investimento.  Então eu acho que o que ajudou 

realmente foi esse juro baixo e esse limite maior. Pra você ter uma idéia, que nós 

fizemos lá, nós adquirimos uma matriz de leite. E esse dinheiro a 2%, nesse prazo 

cumprido, eu não usei todo o prazo, sabe? Eu usei menos prazo. Só que o juro é muito 

pequeno, não é? Você consegue com a atividade pagar a parcela do financiamento, não 

é? É...o DRS nosso aqui é de leite. Nós estamos mantendo o sítio lá com o dinheiro da 

nossa renda. E como nós pegamos ele, ele te dá até três anos de carência. Nós pegamos a 

carência por quê? Porque com equilíbrio a gente paga a parcela. O próprio investimento 

que paga, entendeu? (TOM. CRÉD. 3).  

   

 A disponibilidade de crédito também está melhorando a produção e, consequentemente, a 

renda dos pequenos produtores: “essa disponibilidade maior de crédito, então é fundamental...pra 

que a gente possa reter mais as crias, ter um crescimento maior” (TOM. CRÉD. 1). Corroborando 

com este tomador, outro entrevistado expõe:  

 
Eu tenho condições de plantar mais área de mandioca, eu consegui comprar um trator 

que ajuda a melhorar a produção e o custeio também [...] Graças ao projeto Mais 

Alimento eu consigo melhora na produção, o custeio pra mim está mais barato, porque aí 

eu não preciso pagar para terceiro fazer o serviço. Eu mesmo faço (TOM. CRÉD. 2).    

 

 

 Com relação aos documentos para liberação de crédito, os tomadores de crédito acreditam 

que o processo não é burocrático, o que facilita o acesso ao crédito e contribui para a inclusão 

social, conforme propõe Sachs (2004): 

 

[Foram exigidos] todos os documentos meus, os documentos da área que eu arrendo, um 

avalista, na primeira vez, e uma carta de anuência da pessoa que vai comprar minha 

mandioca. Porque tem que ter o comprador, que tem se comprometer a comprar. A 

primeira vez foi difícil [...] Tive que ir na Casa da Lavoura, pra ver se eu me encaixava 

no Pronaf, sabe? Foi meio complicado. Agora não [...] Agora já tá mais fácil (TOM. 

CRÉD. 2).  

 

O pequeno produtor tem que ter DAP, que a gente chama. Que é a declaração de aptidão 

do Pronaf. Pra essa linha Mais Alimento, tá? [...] Eu acho simples, por quê? Porque 

legalmente você tem que ter toda a documentação [...] Você tem que ter CCIR – 

Certificado de Cadastro do Imóvel Rural, você tem que ter ITR – Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural), tem que ter certidão da propriedade ou contrato de 

arrendamento, não é? Então você tem que ter todos os documentos e os documentos 

exigidos não são nada além disso (TOM. CRÉD. 3).  

 

 

Embora os tomadores não tenham relatado dificuldade no acesso ao crédito, um dos 

gestores mencionou que pelo fato de se tratar de uma instituição bancária, caso o tomador tenha 

uma restrição em outra entidade bancária, isto já limita o seu acesso, prejudicando a produção e 
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consequentemente a geração de renda e comprometendo a situação dos projetos de DRS. Neste 

sentido, a dificuldade no acesso ao crédito remete a uma viabilidade econômica inserida numa 

racionalidade de exclusão social, diferente do que propõe Sachs (2004), cuja viabilidade 

econômica deve ser alcançada por meio da inclusão social. 

 
Então, muitas vezes, o que dificulta o acesso ao crédito deles é porque eles têm algum 

tipo de restrição em outra entidade bancária, entidade financeira, que impede de 

trabalhar. Então, vamos supor, se seu empresto dinheiro para ele plantar banana, não é? 

Ele vende, fatura cem quilos lá. Se ele vende essa banana e uma parte dessa banana ele 

vai destinado a pagar a parte atrasada dele, o que ele está inadimplente, certo? Daqui a 

alguns dias, ele é um cidadão comum e vai poder aumentar muito mais o crédito dele, 

porque ele já não tem mais aquela restrição, entendeu? Então o que que aconteceu? Esse 

cara tem uma restrição, ele não pode tomar crédito, mas ele quer tomar crédito pra quê? 

Para aumentar a produção dele, pra gerar capacidade de pagamento, para ele quitar parte 

da inadimplência dele, que foi um problema que veio aí: foi uma chuva que não veio, foi 

uma chuva que veio em excesso, foi uma geada que caiu...Alguma coisa [...] Com o 

passar do tempo, as pessoas vão se arrumando e a pessoa volta a vida normal. Eu paguei 

minha conta com minha produção. Aí eu vou tomar mais crédito, eu vou melhorar a 

vida, certo? Então, são coisas que ficam travadas...Aí o projeto não vai pra frente por 

quê? Porque eu fiz mal feito? Não! Quando eu fui lá, eu visitei a pessoa e tudo não tava 

na minha programação, não tava no meu item lá olhar CPF de todo mundo (GER. AG. 

2).  

 

 

O programa de DRS do BEP também tem como objetivo o estímulo à organização social, 

ou seja, o associativismo e cooperativismo, maximizando as potencialidades produtivas, 

remetendo à proposta de Barbosa (2007). Esta condição é reforçada na seguinte afirmação: “eles 

[os produtores] tinham uma organização boa até, mas criou-se uma outra estrutura, que é a de 

cooperativa, com um ambiente de beneficiamento [do mel] que eles não tinham até então” (GER. 

AG. 4).  

 Um dos benefícios do associativismo ou cooperativismo, levantados a partir da análise 

documental, é a diversificação da produção, que pode aumentar a renda dos trabalhadores e trazer 

mais desenvolvimento para a região. Uma experiência na região de Mato Grande/RN exemplifica 

este benefício, no qual os produtores começaram plantando mamão e posteriormente fundaram 

uma cooperativa, diversificando a produção com outras culturas, como banana, melancia e milho 

(CARTILHA DO BEP). A diversificação também fica evidente em outra narrativa: “Ela sabe 

fazer doce, eu sei fazer salgado, ela sabe fazer trufa, a outra sabe fazer pão-de-mel, então por que 

não nos juntarmos e fazermos as coisas em conjunto?” (VÍDEO BEP 2 - COOPERADA).  
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 O trabalho em cooperativas também permite uma produção em escala e a eliminação dos 

atravessadores, por meio da venda direta aos compradores:  

 
Às vezes as pessoas tinham uma idéia e tal, achavam que era legal, só que aquilo, 

economicamente... Negocialmente, na parte econômica, você pode produzir, você pode 

vender para sua vizinha, pra alguém... Mas quando você pensa em viabilidade 

econômica, você tem que produzir com escala. Sem escala não tem como você vender 

[...] Vamos supor que várias pessoas ali fossem costureiras e que de repente essas 

pessoas pudessem montar uma cooperativa. Em vez de uma fazer e ter um atravessador 

que pegasse dela, da outra e da outra, com a cooperativa elas mesmas produziriam e 

venderiam direto para uma grande fábrica de roupas. (GER. AG. 5).  

  

 

 Apesar de a organização social ser uma das ações incentivadas nos projetos de DRS, 

inclusive descritas nos planos de DRS da organização, alguns gerentes destacam que falta 

motivação para que os participantes dos projetos trabalhem coletivamente, devido às dificuldades 

existentes no início das ações de DRS. Mas isto é uma das dificuldades que o banco e seus 

parceiros estão tentando superar por meio das reuniões constantes com os envolvidos nos 

projetos: 

 
A gente tem superado fazendo reuniões sempre de esclarecimento. Trazendo 

experiências de outras cooperativas que têm dado certo. Mostrar que o problema que 

eles estão tendo é um problema que já existiu com outra cooperativa, em outro estágio. 

Que eles vão chegar num estágio onde isso será superado. Nós trouxemos do Sul 

também uma cooperativa de sucos naturais. A nossa aqui tem dois anos, a de lá tem dez 

anos. Tudo que eles estão passando, a cooperativa de lá já passou também. E aí você 

começa a quebrar algumas resistências (GER. AG. 3).  

 
  

Vale ressaltar que o BEP assume o DRS, sobretudo, como uma oportunidade de negócio 

com micro e pequenos empreendedores, a partir do desenvolvimento de atividades produtivas. E 

desta forma os gestores acreditam que o DRS deve ser, caso contrário os mesmos o enxergariam 

como uma ação assistencial ou filantrópica: 

 

O Banco vê o DRS como um negócio também. E quando eu falo negócio parece que é 

muito, não é? Mas não! O banco vê no DRS um caráter negocial. Ele acha interessante 

ter essas pessoas como correntistas, trazendo novos clientes que não são bancarizados 

para o banco. Então, esse é o viés positivo negocial do banco. E é através de viezinho aí 

que tem que ser olhado diferente para o DRS. Porque antes as pessoas achavam que 

DRS era só filantropia [GA1].  

 

 

Ao encarar o DRS como uma oportunidade de negócio, o BEP entende que por meio 

destes projetos é possível ampliar sua base de clientes, geralmente pessoas de baixa renda e 
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microempreendedores que estão fora do mercado financeiro. Ao bancarizar este público, os 

mesmos têm a possibilidade de aumentar a renda, por meio dos projetos de DRS e, 

consequentemente, continuarão a utilizar os serviços do banco e suas linhas de crédito, conforme 

um dos gerentes explicita: “se o cara começa a ver a evolução, ele começa a sentir que o dinheiro 

entra a mais pra ele todo mês, ele vai sempre lembrar de quem ajudou a fazer essa mudança na 

vida dele” (GER. AG. 1).  

Um estudo de Prahalad (2010) já apontava que as empresas devem visualizar nas classes 

menos favorecidas uma grande oportunidade de negócio. Neste sentido, os autores apresentaram 

a pirâmide econômica mundial, baseada no poder de compra dos Estados Unidos. Na base da 

pirâmide, estão 4 bilhões de pessoas, com renda per capita anual inferior a $ 1.500,00, conforme 

mostra a figura 17. E as projeções do Banco Mundial apontam que esta população pode aumentar 

para mais de 6 bilhões de pessoas nos próximos 40 anos. Além disso, a base da pirâmide 

concentra boa parte da economia informal, que em algumas estimativas corresponde entre 40% a 

60% da atividade econômica nos países em desenvolvimento. 

 

Paridade do poder de 

compra em dólares 

americanos 

Camada População em milhões 

Mais de $ 20.000  1 75 – 100 

$ 1.500 - $ 20.000  2 & 3 1.500 – 1.750 

Menos de $ 1.500 4 4.000 

Figura 17: A pirâmide econômica mundial 

Fonte: Adaptado de Prahalad (2010) 

 

O BEP, por meio do seu programa de DRS, percebe a base da pirâmide como uma 

oportunidade de negócio. Desta forma, ações como possibilitar o acesso ao crédito para o 

desenvolvimento de atividades produtivas, trabalhar com visão de cadeia de valor, pensando nos 

recursos (sejam materiais ou financeiros) e na sequência de atividades desde a matéria-prima para 

a produção até a entrega ao consumidor final, bem como no contexto em que estas atividades 

estão inseridas (organizações que influenciam nestas atividades produtivas, como governos, 

cooperativas, instituições públicas ou privadas, ONGs e demais parceiros), incentivar a 

organização social, a fim de fortalecer e diversificar as atividades produtivas, e articular com os 

parceiros para capacitar os beneficiários nas atividades produtivas irão contribuir para a geração 
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de trabalho e renda para estas comunidades e mais negócios para o banco, conforme ilustra o 

relato de um dos gerentes: “Tudo que a gente vai fazer vai fazer pra trazer mais desenvolvimento, 

mais negócio, mais desenvolvimento, mais negócio, mais desenvolvimento, mais negócio” (GER. 

AG. 3).  

Além disso, o fato da organização atuar com outros parceiros fortalece os projetos de 

DRS, uma vez que cada parceiro contribuirá dentro de sua expertise, e minimiza os riscos para o 

banco. Os números inclusive reforçam, em um estudo feito em 2009 para o BNDES, que a 

inadimplência do Pronaf (60 dias) por meio dos planos DRS é 43% menor em relação aos demais 

usuários do Pronaf (LEMOS, 2009). Desta forma, o caráter negocial do programa torna-se 

explícito, uma vez que o DRS trará mais clientes e mais negócios para o banco, sem maiores 

riscos de inadimplência. 

Embora o DRS não deva ser encarado como uma ação assistencial, conforme propõe 

Wellen (2009), o fato de o BEP o enxergar principalmente numa lógica de mercado, a fim de 

ampliar as bases de clientes do banco e melhorar sua imagem perante a sociedade, os parceiros e 

acionistas e criar um diferencial em relação à concorrência, pode acabar comprometendo a 

inclusão social, elemento importante em qualquer iniciativa de DRS (2004).  

Em síntese, por meio destas análises iniciais, nas narrativas dos gestores já aparece 

referência a todos os objetivos estabelecidos para o programa de DRS da organização, 

possibilitando a identificação de algumas competências desenvolvidas. De alguma forma, os 

gestores estão conseguindo traduzir o fazer do DRS dentro da racionalidade do banco. Entretanto, 

de que maneira os gestores estão operacionalizando as ações de acordo com o programa de DRS 

da organização e quais experiências estão vivenciando, são assuntos a serem relatados nos 

próximos tópicos.  

 

7.3 Ações formais e informais de desenvolvimento de competências de agentes corporativos 

 
  

Este tópico tem como objetivo descrever as ações formais e informais de desenvolvimento 

de competências que foram construídas pela organização na preparação de gestores envolvidos 

nos projetos de DRS, bem como avaliá-las com base na percepção dos próprios gestores.  

 As ações formais de desenvolvimento de competências, neste estudo, foram consideradas 

como aquelas obtidas por meio de certificações, cursos e Pós Graduação na área de DRS. 
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 A primeira ação formal de desenvolvimento de competências proposta pela organização, 

que os gestores participam antes de atuar nos projetos de DRS, é o programa de certificação 

interna em responsabilidade sociambiental (RSA) e desenvolvimento regional sustentável (DRS). 

Este programa tem como objetivo certificar os funcionários que obtiverem 70% de acertos na 

prova elaborada pela Universidade Corporativa do BEP.  

 Para obter a certificação, os gestores estudam uma apostila, elaborada pela Universidade 

Corporativa do banco, com 174 páginas. O material começa contextualizando responsabilidade 

socioambiental e desenvolvimento sustentável. Desta forma, apresenta a evolução histórica do 

conceito de sustentabilidade, desde a década de 70, com a criação do Clube de Roma e a 

Conferência de Estocolmo, que despertaram a consciência para os problemas ambientais, 

passando pela década de 80, com a criação da CMMAD, que formalizou o conceito de 

desenvolvimento sustentável como aquele que satisfaz as necessidades presentes sem 

comprometer as necessidades das gerações futuras, até os dias atuais, com a Agenda 21 e seu 

compromisso de promover ações que integrem crescimento econômico, justiça social e proteção 

ao meio ambiente, e os Objetivos do Milênio, estabelecidos pela ONU: erradicar a extrema 

pobreza e a fome, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade entre os sexos e a 

autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade na infância, melhorar a saúde materna, combater 

o HIV/AIDS, a malária e outras doenças e garantir a sustentabilidade ambiental.  

Tendo em vista a necessidade de se adotar princípios de RSA nas atividades da empresa, o 

material incentiva os gestores a visualizarem oportunidades de negócios a partir destas ações, 

como o acesso a recursos de bancos e agências multilaterais, como FMI, BIRD e BID, uma vez 

que a gestão de riscos socioambientais é um instrumento para acesso a recursos internacionais, 

crédito imobiliário para projetos sustentáveis e as microfinanças, por meio da ampliação da 

atuação para mercados de menor renda e diferenciação perante os concorrentes demonstrando 

conhecimento e capacidade de desenvolvimento de produtos associados às necessidades de 

adequação socioambiental por parte de seus clientes.   

Finalizando o assunto sobre RSA, a apostila apresenta algumas ações no BEP, tais como o 

apoio à produção, comercialização e o uso do biodiesel como fonte de energia renovável e 

atividade geradora de emprego, o apoio ao segmento de alimentos orgânicos, oferecendo aos 

produtores rurais acesso diferenciado ao financiamento de custeio, investimento e 

comercialização da produção orgânica, o apoio aos produtores na implantação, manejo e 
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comercialização florestal, os fundos éticos e a democratização de acesso ao crédito, por meio da 

criação de uma Diretoria, incentivando a inclusão bancária.  

O material traz ainda algumas ferramentas para avaliação e monitoramento das práticas de 

RSA, tais como o Balanced Scorecard, que reflete as perspectivas financeiras, sobre clientes, 

processos e conhecimento, e o Acordo de Trabalho, que reflete a perspectiva da sociedade e a 

avaliação do desempenho sobre aspectos como condução ética dos negócios, o compromisso para 

o desenvolvimento social das comunidades e o esforço de conscientizar e envolver clientes, 

fornecedores e parceiros em questões voltadas a RSA. 

Após apresentar os conceitos e ações de RSA, a apostila foca na proposta de DRS da 

organização. Desta forma, apresenta inicialmente o contexto no qual o programa foi criado, no 

ano 2000, com uma política pública de bancarização e democratização ao crédito, priorização do 

Programa Fome Zero, apoio à agricultura familiar e desenvolvimento de ações voltadas à 

inclusão social e geração de trabalho e renda. Posteriormente, apresenta os objetivos da proposta 

de DRS, no sentido de articular atores econômicos, políticos e sociais, de forma a impulsionar um 

modelo de desenvolvimento com mais participação, protagonismo, equidade social e 

sustentabilidade ambiental, contribuindo para a dinamização das economias locais e regionais, 

com foco na estruturação de cadeias produtivas e visão de cadeia de valor.  

Além disso, a apostila relaciona o desenvolvimento territorial com o DRS, apresentando o 

território não só como um espaço físico, mas como um espaço de articulação e integração de 

iniciativas e projetos de organizações, instituições e governos, atuando de forma sinérgica com 

objetivo de promover o desenvolvimento das regiões. Aproveita ainda para relacionar as 

dimensões da sustentabilidade às ações de DRS:  

 A dimensão econômica, que inclui as vocações locais, o mercado e as potenciais 

oportunidades que possam ser desenvolvidas de forma sustentável, visando o aumento da 

produção, melhoria da produtividade, agregação de valor aos produtos, ampliação de 

mercado, além de outras possibilidades que permitam uma melhoria nos indicadores 

econômicos das regiões e aumento na renda dos micro e pequenos empreendedores 

envolvidos no processo;  

 A dimensão social, relacionada às atividades que promovam a geração de trabalho e 

renda, valorizem as vocações, os valores, as tradições culturais e as competências locais e 
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desenvolvimento de ações que propiciem melhoria da educação, saúde, acesso à 

documentação básica e habitação;  

 A dimensão ambiental, que envolve atividades que contribuam para a conservação do 

meio ambiente, a partir do incentivo ao desenvolvimento e implementação de tecnologias 

limpas, da inclusão de técnicas para utilização racional de recursos naturais, o 

aproveitamento de resíduos, o florestamento e reflorestamento, a reciclagem e a 

recuperação de áreas degradada.  

Por se tratar também de uma oportunidade de negócio, o material faz referência às 

oportunidades negociais decorrentes do DRS: enquanto boa parte dos agentes financeiros atenta 

pela fatia de mercado composta por pessoas já bancarizadas, o banco tem uma proposta que 

busca a inclusão social e a conseqüente fidelização da população de baixa renda, por meio da 

estruturação de atividades produtivas e dinamização das economias microrregionais.  

Do ponto de vista conceitual, a apostila apresenta as seguintes definições: 

 Conceito de cadeia de valor, uma vez que as atividades produtivas são concebidas com 

esta visão;  

 Conceito de cooperativa, empresa e associação, uma vez que um dos objetivos do DRS é 

o fortalecimento da organização social, e cabe aos gestores identificarem o tipo de 

organização adequada a cada atividade produtiva;  

 Conceito de aliança, parcerias e redes de cooperação, enfatizando que o DRS pressupõe 

parceria, visto que os projetos exigem atuação conjunta dos atores a fim de atingir um 

objetivo comum, e tem como propósito fortalecer as redes de cooperação, unindo os 

beneficiários do DRS e as instituições locais para a administração integrada de atividades 

produtivas; 

 Conceito de aglomerados, arranjos produtivos locais e sistemas produtivos, de modo que 

os gestores possam identificar os níveis de organização das atividades produtivas em 

determinado território. 

Considerando ainda que os gestores devem atentar para a preservação do meio ambiente 

nas atividades produtivas, o material traz, de forma sucinta, as atribuições dos principais órgãos 

que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA: 
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 Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, que reúne representantes das esferas 

federais, estaduais, do Distrito Federal, dos municípios, do setor produtivo e da sociedade 

civil; 

 Ministério do Meio Ambiente, responsável pela formulação de políticas de meio 

ambiente, recursos hídricos, preservação, conservação e utilização sustentável de 

ecossistemas, biodiversidade e flores, políticas de integração do meio ambiente e 

produção; 

 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – 

encarregado de executar políticas nacionais de meio ambiente no que se refere a 

preservação, conservação, uso sustentável dos recursos ambientais, fiscalização e 

controle; 

 Instituto Chico Mendes, autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, incumbido 

de ações federais de conservação da natureza e de proteção das unidades de conservação 

instituídas e mantidas pela União;  

 O material ainda faz uma breve referência aos órgãos setoriais, que são todos os órgãos da 

administração pública federal direta, indireta ou fundacional, voltadas para a proteção 

ambiental, aos órgãos seccionais (órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela 

execução de programas e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar 

degradação ambiental) e aos órgãos locais (órgãos ou entidades municipais, responsáveis 

por programas ambientais ou pela fiscalização de atividades que utilizam recursos 

ambientais).  

Por fim, a apostila apresenta as etapas para condução dos projetos de DRS:  

 Capacitação dos atores sociais, para participarem dos projetos de DRS com suas 

competências;  

 Escolha das atividades produtivas, analisando-se toda a cadeia de valor: produção, 

processo de distribuição, mercado, limitações ambientais, fornecimento de insumos, 

legislações vigentes, infra-estrutura, entre outros aspectos que interfiram nas atividades; 

 Definição das equipes de trabalho, identificando atores locais, lideranças e representantes 

dos beneficiários que irão trabalhar nos projetos;  

 Diagnóstico da realidade local: dinâmica das relações sociais, lideranças locais, cultura, o 

que se produz, como se produz, para quem se produz, aspectos sócio-políticos que 
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influenciam no território, aspectos econômicos e financeiros sobre a atividade (produção, 

produtividade, preços, insumos), aspectos técnicos (tecnologias utilizadas), infra-

estrutura, aspectos de mercado (dinâmica, tamanho, formas de distribuição e 

comercialização, compradores e concorrentes, concentração), aspectos sociais 

(identificação de demandas relacionadas à educação, saúde, mão-de-obra), aspectos 

ambientais (impactos ambientais a partir da atividade produtiva), além de ameaças, 

oportunidades, pontos fortes e pontos fracos da atividade produtiva; 

 Elaboração do Plano de DRS: ações de desenvolvimento da atividade produtiva, sob a 

ótica da sustentabilidade e com visão de cadeia de valor, além de ações que visem superar 

carências sociais, econômicas e ambientais identificadas, fortalecer os tecidos produtivos, 

mobilizar e articular pessoas e instituições e aproveitar as potencialidades identificadas;  

 Análises: análise de aderência às premissas da proposta DRS e análise de risco da 

atividade, considerando os aspectos sociais, ambientais e econômicos; 

 Implementação: materialização do que foi planejado; 

 Monitoramento e avaliação: acompanhar a aplicação da proposta DRS.  

O Programa de Certificação Interna, portanto, é essencialmente teórico, apresentando aos 

gestores os princípios e conceitos básicos de RSA e DRS adotados pelo BEP e suas implicações 

para os negócios da organização.  

Após a certificação interna em RSA e DRS, os gestores passam por um curso presencial, 

com duração de 32 horas. Nos primeiros dois dias de curso, os parceiros (tais como Prefeituras, 

Senai, Sebrae, Senar) são convidados a participar, juntamente com os gestores e funcionários das 

agências bancárias. O conteúdo programático desta capacitação segue a mesma linha do 

Programa de Certificação Interna em DRS e RSA: contextualização sobre RSA e 

desenvolvimento sustentável, apresentação da proposta de DRS da organização e os conceitos 

que permeiam suas ações, tais como cadeia de valor, articulação com os atores sociais, níveis de 

organização das atividades produtivas (aglomerados, arranjos produtivos locais e sistemas 

produtivos), e as etapas para condução dos projetos de DRS.  

Nestes dois dias são apresentadas ainda algumas experiências de DRS do BEP, tanto 

positivas quanto negativas: projetos que declinaram por falta de motivação dos atores sociais ou 

nível de organização social incipiente e projetos que prosperaram e cujos beneficiários 
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perceberam aumento de renda a partir do desenvolvimento da atividade produtiva e melhoria da 

capacitação técnica, devido à atuação de parceiros.  

Os gestores e parceiros participam ainda de uma breve dinâmica, na qual o educador 

solicita a formação de grupos e apresenta o cenário de uma atividade de produção de mandioca, 

para que os mesmos sugerissem ações, considerando os princípios do DRS (econômico, social, 

ambiental e cultural). Na atividade produtiva mencionada, os educadores colocavam, por 

exemplo, que os produtores não utilizavam tecnologia adequada em relação à adubação e 

corretivos, nem de cultivares, e a lenha utilizada nos fornos era retirada do cerrado e já se 

mostrava escassa, elevando o desmatamento do cerrado. No aspecto social, os educadores 

enfatizavam o nível de analfabetismo elevado entre as famílias dos produtos e o baixo nível de 

associativismo das comunidades. Os gestores e parceiros discutiam e, posteriormente, o educador 

apresentava qual deveria ser o foco das ações neste caso: elevar a renda das famílias envolvidas 

na atividade, por meio do aumento da área plantada, melhorar o nível de tecnologia de produção 

e beneficiamento, introdução práticas de higienização, capacitar os envolvidos nas diversas 

etapas do processo, reduzir o analfabetismo dos membros das famílias dos produtores, incentivar 

o associativismo e a negociação conjunta da produção (de mandioca e farinha) e estimular a 

adoção de práticas de conservação ambiental, conservação de solo e recuperação de áreas 

degradadas de cerrado.  

Nesta atividade, os gestores deveriam olhar para uma experiência e pensar em soluções, 

discutir e refletir ações, ensejando uma postura ativa dos mesmos. Já os dois últimos dias deste 

curso foram voltados somente para os gestores e funcionários de agências bancárias. Nestes dias, 

o propósito era apresentar a incorporação da proposta de DRS à estratégia corporativa do BEP. 

Desta forma, destacavam-se a importância da proposta para o banco e os passos principais para 

sua implementação: 

 O DRS como oportunidade de negócio: ampliação da base de clientes com a inserção de 

produtores envolvidos, ganho com a intermediação de venda de produtos, captação de 

recursos com valores depositados no banco da venda ou comercialização dos mesmos, 

reconhecimento da instituição devido a sua forma de atuação, conforme foi explicitado no 

Programa de Certificação de RSA e DRS; 

 Inserção da proposta de DRS nos planejamentos institucionais do BEP: no nível 

estratégico, com a aderência dos princípios de DRS à missão da empresa, as suas crenças, 
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visão de futuro e políticas de atuação; no nível tático, que corresponde às 

superintendências regionais, com incumbência de implementar a proposta junto à rede de 

agências de sua jurisdição; e em nível operacional, as agências que devem incorporar ao 

seu planejamento toda a operacionalização e articulação da proposta; 

 Pontuação no Acordo de Trabalho: esta ferramenta permite a avaliação e monitoramento 

das práticas de RSA do banco. O DRS, por trabalhar com todas as dimensões do 

desenvolvimento sustentável, contribui para a pontuação neste indicador; 

 Análise de conjuntura: necessidade de atentar para aspectos econômicos, sociais, 

ambientais e culturais de cada atividade, sempre com a visão de cadeia de valor e 

observando os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças com o 

desenvolvimento das atividades produtivas; 

 Concertação: mobilização e engajamento dos funcionários como cidadãos, contribuindo 

para o desenvolvimento das comunidades e dos atores sociais. Com relação aos parceiros, 

o educador sugeria ainda uma maior identificação dos mesmos, sua representatividade, as 

lideranças e a existência de histórico no banco. Nos contatos com a Prefeitura, o educador 

orientava a necessidade de se fazer referência às expectativas do banco não só em relação 

à mobilização de recursos disponíveis (como recursos humanos e materiais, como 

máquinas, terrenos e assistência técnica), mas em relação à articulação política, a fim de 

haja maior possibilidade de sucesso na busca de recursos principalmente junto às demais 

esferas do Poder Público; 

 Legitimação da escolha das atividades produtivas pelos atores sociais e mapeamento das 

equipes DRS, que deveriam ser ampliadas com a inclusão de lideranças locais, uma vez 

que estas podem aumentar a capacidade de mobilização de outras comunidades ainda não 

contatadas; 

Após a apresentação destes aspectos, o curso focava na apresentação da ferramenta para a 

condução da proposta de DRS, um sistema interno do banco. O educador selecionava uma 

atividade de DRS contida neste sistema, no caso uma atividade de extração de açaí, e apresentava 

de que forma esta atividade foi inserida no sistema e quais aspectos os gestores deveriam 

observar ao conduzir as atividades de DRS. A ferramenta continha as seguintes divisões: 

 Diagnóstico da atividade: nesta etapa, os gestores eram orientados a registrar a 

importância da atividade para a economia local, se possível utilizando dados do último 
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Censo demográfico, os produtos gerados e comercializados pela atividade, a quantidade 

de agentes da atividade ocupados com produção primária, beneficiamento, transformação, 

armazenagem e comercialização, bem como a existência ou não de entidades para 

formação e transmissão de conhecimento (como a Emater, o Sebrae, a Embrapa, entre 

outros), conscientizando os gestores para a mobilização de recursos do território no 

desenvolvimento das atividades produtivas, o que vai de encontro com a proposta de 

Moraes (2005). Os educadores também estimularam os gestores a identificarem lideranças 

representativas nas comunidades, a fim de mobilizar os beneficiários do DRS, bem como 

identificar movimentos sociais e religiosos, ONGs, universidades, sindicatos, associações 

e demais entidades a fim de que o DRS seja desenvolvido em parceria, numa ação 

compartilhada entre Estado e sociedade, conforme mencionado por Zapata (2006); 

 Aspectos econômico-financeiros: os gestores eram orientados a inserir subprodutos da 

atividade que não são comercializados, citando o exemplo do caroço do açaí que pode ser 

utilizado como adubo orgânico e fonte de energia; verificar a existência de localidades 

que estejam com produtividade abaixo das médias regionais, os principais insumos das 

atividades, a existência de risco de interrupção no fornecimento ou esgotamento das 

fontes de insumo da atividade produtiva, demandas de crédito ainda não atendidas, 

políticas de incentivos fiscais para a atividade, programas voltados para o 

desenvolvimento da atividade e a participação da atividade no PIB do município. Vale 

destacar que a identificação de demandas de crédito, na visão de Yunus (2006), é um 

instrumento de inclusão social. Entretanto, por se tratar de uma instituição financeira, a 

concessão de crédito também é apresentada numa lógica de mercado, a fim de ampliar as 

bases de clientes do banco e melhorar sua imagem perante a sociedade e os acionistas. 

 Aspectos técnicos: os gestores deveriam mencionar se a atividade tem potencial para 

aumentar a produção, melhorar a produtividade, melhorar a qualidade dos produtos, 

reduzir custos, desenvolver novos produtos, exportar, além de descrever as fases do 

processo produtivo com os respectivos tempos de duração, as principais tecnologias ou 

métodos utilizados nos processos produtivos e a existência de empresas que prestam 

assistência técnica à atividade (tais como Emater, Embrapa, entre outros); 

 Infra-estrutura: nesta etapa, os educadores ensinavam os gestores a inserir no sistema a 

forma de energia utilizada nos processos produtivos, se esta forma de energia gera algum 
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impacto ambiental negativo, se existe risco de interrupção no fornecimento ou 

esgotamento das fontes de energia, se as comunidades são abastecidas com a energia 

necessária para a condução da atividade, quais os meios de transporte utilizados na 

atividade, as condições de transporte que dificultam ou impedem o escoamento da 

produção, qual a origem da água utilizada no processo produtivo, se o uso desta fonte 

causa algum impacto ambiental negativo, se existe risco de interrupção no fornecimento 

ou esgotamento das fontes de água necessárias para o desenvolvimento da atividade, se 

foram constatada unidades produtivas com capacidade ociosa, se foram identificadas 

necessidades/oportunidades de implantar, reativar, ampliar ou modernizar algum unidade 

de produção. Neste sentido, os gestores eram estimulados a pensar nas tecnologias 

utilizadas nos processos produtivos e em fatores de infra-estrutura, indo de encontro com 

o proposto por Barbosa (2007); 

 Mercado: neste item do sistema, os gestores eram orientados a descrever o mercado, o 

histórico da atividade, a tradição, as características, experiências e perspectivas futuras do 

mercado, sua abrangência, segmentação, concorrência, clientes, potencialidades, demanda 

atual e futura para a atividade produtiva; quais as formas de distribuição do produto, 

formas de comercialização, principais compradores dos produtos, se o nível de 

concentração das vendas gera risco para a atividade, principais fornecedores de insumos 

para a atividade, se o nível de concentração de fornecedores gera risco para a atividade, se 

a atividade tem alguma vantagem competitiva em relação aos concorrentes, se a atividade 

tem alguma desvantagem competitiva em relação aos concorrentes, se o mercado tem 

potencial para absorver uma eventual elevação da produção, se existem entidades ou 

pessoas físicas que figurem como fornecedoras ou clientes da atividade e que façam parte 

da equipe de trabalho. Estes aspectos vão de encontro com a proposta de Buarque (2006) 

para o aumento da competitividade das cadeias produtivas, adequadas às condições locais. 

Vale destacar ainda que o sistema levou os gestores a considerarem o histórico da 

atividade produtiva e a tradição da atividade na região, contribuindo para o fortalecimento 

das identidades regionais, conforme propõe Sachs (1993), de maneira que os mesmos 

possam atuar considerando as raízes dos modelos de produção, respeitando as tradições 

culturais e a pluralidade de situações nas comunidades; 
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 Aspectos sociais: os educadores orientavam os gestores a identificar a quantidade de 

envolvidas na atividade, a indicar a renda familiar mensal, informar qual o percentual da 

renda familiar obtido com a atividade, se a mão-de-obra é familiar ou de terceiros, 

quantos empregos, formais e informais, são gerados pela atividade, quantas pessoas são 

envolvidas diretamente com a atividade, se os trabalhos realizados expõem os membros 

das famílias a riscos de saúde e /ou acidente de trabalho, se foi identificado o uso de 

trabalho forçado ou degradante na atividade, se existem casos em que o trabalho impede a 

freqüência dos jovens à escola e se os jovens são privados de atividades recreativas em 

função do trabalho. Estes aspectos refletem o respeito aos direitos humanos, conforme 

propõem Claro, Claro e Amâncio (2008). Ainda considerando os aspectos sociais, o 

sistema exigia que os gestores identificassem se as famílias envolvidas na proposta de 

DRS têm acesso a serviços sociais como educação (SACHS, 2002), de maneira a 

identificarem se há escolas para atender a demanda educacional básica destas pessoas, 

bem como instituições como movimentos sociais, sindicatos, ONGs, universidades, 

escolas técnicas e empresas do sistema S (Senai, Senac, Sebrae e Senar) para capacitá-las 

para o desenvolvimento de uma atividade produtiva; 

 Aspectos ambientais: neste item, os gestores eram orientados a inserir se a atividade 

produtiva está sujeita à licença ambiental para funcionamento de algum de seus processos 

produtivos, se a atividade está sujeita a outras regulamentações e licenças, como SIF ou 

ANVISA, para funcionamento de seus processos produtivos, se algum dos processos 

produtivos está sujeito à outorga de água ou licença, se houve algum tipo de impacto 

ambiental negativo causado pelo desenvolvimento da atividade, se as alterações 

ambientais causadas pelo desenvolvimento da atividade comprometem em sua viabilidade 

futura, se a atividade gera resíduos e se existe deficiência de orientação técnica quanto ao 

uso sustentável dos recursos naturais. Neste sentido, o sistema auxilia os gestores a 

analisarem se a atividade produtiva está sujeita à licença ambiental, bem como se as áreas 

onde a atividade é desenvolvida atende a exigências legais, convergindo para a proposta 

de Camargo (2003), no sentido de se observar as regras relativas à proteção ambiental. 

Além deste fator, os gestores foram estimulados a zelar para a utilização de tecnologias 

limpas aos processos produtivas, atentando ainda para o manejo de agrotóxicos, 

fertilizantes e emissão de poluentes, bem como a redução de desperdícios (MARTINS; 
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FERRAZ; COSTA, 2006), ao adotarem nos processos produtivos e até mesmo como 

atividades de DRS as práticas de reciclagem e conservação; 

 Ameaças: nesta etapa, os gestores deveriam inserir as ameaças identificadas a partir do 

desenvolvimento da atividade produtiva. No caso da atividade de extração do açaí, os 

educadores apontaram que as ameaças estavam relacionadas à pressão exercida pelos 

atacadistas/varejistas, a regulação incipiente do setor e a falta de acesso ao crédito;  

 Oportunidades: os educadores mencionaram como oportunidades na extração do açaí a 

abundância de insumos, a facilidade de aquisição dos mesmos, custos de produção 

competitivos, elevado potencial de mercado doméstico e estímulo à produção nacional; 

 Pontes fortes: no caso da atividade de extração do açaí, os educadores mostraram que os 

pontos fortes eram o espírito associativista ou cooperativista e o elevado nível de 

organização dos envolvidos na atividade; 

 Pontos fracos: ainda na atividade de extração do açaí, os pontos fracos identificados foram 

a baixa escala de produção e a baixa capacidade técnica.  

Desta maneira, o fato dos profissionais planejarem todas estas condições pode alavancar 

algumas competências, detalhadas no próximo tópico deste trabalho, e incentivar os mesmos a 

desenvolverem miniprojetos com base nas informações solicitadas pelo sistema, o que contribui 

para o desenvolvimento de competências (RUAS, 2001). 

É importante destacar que este curso presencial também é essencialmente teórico, 

apresentando os conceitos principais sobre DRS, bem como a importância da proposta de DRS 

para o banco, e há poucas atividades dinâmicas, tais como a apresentação de um cenário de uma 

atividade produtiva na qual os gestores e parceiros deveriam propor ações no âmbito econômico, 

social, ambiental e cultural. Entretanto, o fato de apresentar a inserção do diagnóstico de uma 

atividade produtiva em uma ferramenta abrangente sobre DRS (o sistema de DRS do BEP) 

conduz os gestores a pensarem em vários aspectos econômicos, sociais, ambientais, culturais e 

políticos que podem contribuir para que a atividade produtiva esteja amparada em princípios 

sustentáveis.  

Para Ruas (2001) a competência só se concretiza na ação. Sendo assim, estas duas ações 

formais da organização, visando preparar os gestores na atuação dos projetos de DRS, estão se 

concentrando em um dos recursos da competência, que é o conhecimento. Embora os 

conhecimentos transmitidos nestes cursos, de certo modo, estejam sendo incorporados às práticas 
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dos gestores, ao contribuírem, por exemplo, para a equidade entre os gêneros (um dos objetivos 

do Milênio, ressaltado nas duas ações formais de capacitação), incentivando lideranças femininas 

em alguns projetos, é somente nas situações cotidianas e nos desafios enfrentados na condução de 

cada projeto que a competência se desenvolve.  

Desta forma, os cursos representam um guia que potencializa a atuação dos gestores, que 

passam a ter em mente que os projetos de DRS devem agregar ações que contribuam para a 

viabilidade econômica dos projetos, o desenvolvimento social, a preservação ambiental e o 

respeito à diversidade cultural. Entretanto, são cursos ministrados para o Brasil inteiro, sem 

considerar a realidade local onde os gestores atuam. Além disso, a exemplificação de uma 

experiência de DRS em uma ferramenta abrangente (o sistema de DRS do BEP) contribui para 

que os gestores conheçam os aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais sobre os quais 

devem focar na atuação em projetos de DRS. Vale lembrar que o curso presencial está sendo 

reformulado pela organização e desde Janeiro/2009 não são ministrados. O propósito da 

organização é que os cursos envolvam mais experiências de projetos de DRS do banco.  

De acordo com os relatos do gestor de DRS e de um dos educadores, a certificação em 

DRS e o curso presencial abordam temáticas como a Agenda 21 e os Objetivos do Milênio, 

auxiliando na sensibilização e motivação dos profissionais para a atuação em projetos que 

contribuam para o desenvolvimento das comunidades, de forma sustentável. Esta sensibilização, 

na opinião dos entrevistados, permite que os gestores construam competências para mobilizar os 

atores sociais e as comunidades no desenvolvimento de atividades produtivas que atendam aos 

princípios sustentáveis: 

 

Então acredito que realmente elas [as ações formais] auxiliem, vamos dizer assim, a 

incentivar, a motivar a atuação social do funcionário [...] Se ele tiver sensibilidade ao seu 

redor, saber que ele pode levar desenvolvimento, que ele pode melhorar as condições de 

vida das pessoas, que ele pode melhorar a condição da sociedade, isso serve de reflexo 

em todos os aspectos: na melhoria das condições de vida, na inserção social, na melhoria 

da condição ambiental, ao fomento à diversidade cultural (GER. DRS).  

 

Olha, eu acho que essas ações formais contribuem, assim, para você ter pensar em que 

frentes você deve agir. Por exemplo, você tem lá a Agenda 21 e os Objetivos do Milênio, 

que você tem que prezar pela qualidade de vida, pela educação, o respeito ao ambiente, a 

independência da mulher, e nós já temos muitas ações nesse sentido. Tem DRS aí que é 

conduzido por mulher, e outros ainda podem surgir (GER. AG. 2).  
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 A sensibilização para o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis contribui 

para despertar a consciência dos profissionais para um novo modelo de desenvolvimento. Esta 

consciência antecede qualquer competência, na visão de um dos educadores: 

 

 
[...] Olha, eu acho assim, o que eu consigo ver na minha experiência aí voltada com os 

trabalhos e com as pessoas, eu vejo assim que as pessoas, antes de mais nada, elas têm 

que ter uma consciência de ser humano dela. Ainda mais nesse momento que a gente 

está vivendo de planeta. Eu acho que está muito claro que a forma de produção, de 

consumo, que a gente tem, não é sustentável. Então a partir do momento que você tem 

essa consciência as pessoas então abrem espaço para poder desenvolver outras 

possibilidades, entendeu? Eu acho que o primeiro passo é você ter consciência e aí isso 

eu sinto nas pessoas. Porque daí as pessoas vão procurar seus caminhos, vão procurar 

suas informações, vão procurar desenvolver suas competências, para ver de que forma 

você pode se adequar melhor para poder desenvolver [...] (EDUC. 1). 

 

 Ainda em relação ao programa de certificação e ao curso presencial, os gestores acreditam 

que estas ações são teóricas, contribuindo para uma visão geral sobre o DRS, suas dimensões, a 

necessidade da articulação com os demais parceiros e para norteá-los na condução dos projetos 

com um olhar que permita desenvolver atividades atendendo aos princípios sustentáveis. A 

importância dos cursos formais, portanto, está no fato de disseminar o conceito de DRS em uma 

empresa de proporções territoriais gigantescas do Brasil, de modo que todos os gestores possuam 

uma linguagem comum sobre a proposta de DRS da organização: 

 

 

O treinamento inicial do DRS é importante para dar uma geral: o banco mostra que tem 

ferramentas para o plano de ação, como vai funcionar, o que devemos atentar, em termos 

econômicos, sociais e ambientais para desenvolver, que vamos atuar com demais 

parceiros (GER. AG. 5).  

 

Porque antes do banco começar formalmente nessa questão do DRS, a maioria nem 

sabia o que era isso. Quer dizer, sustentabilidade, que virou aí uma palavra muito usada, 

ninguém sabia o que era isso (GER. RH).  

 

Entretanto, o programa de certificação e o curso presencial não trazem soluções para cada 

realidade que os gestores vivenciam, conforme evidenciado em um dos relatos, obrigando os 

mesmos a buscarem alternativas dentro do contexto onde atuam. Esta dificuldade da organização 

desenvolver programas de formação que potencializem competências condizentes com as 

necessidades e condições dos gestores é o que a literatura já vem ressaltando como um desafio 

(BITENCOURT, 2006), uma vez que tais competências devem ser demonstradas nas ações 

habituais dos profissionais no trabalho: 
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Uma das certificações é a do DRS. Você estuda uma apostila de DRS, como ele funciona 

na teoria. E se você acertar lá 70% você ganha essa certificação em DRS. É bem teórico. 

As questões são bem teóricas, mas dá uma visão da coisa [...] Se eu for pensar só sobre 

os cursos que tiveram, eles são mais teóricos. Eles vão te mostrar como monta o 

processo, não é? Então, ele não vai trazer as soluções que você vai ter. Ele vai sempre 

deixar em aberto, certo? Olha, aqui você vai fazer isso. Esse processo inicial vai ser feito 

assim... Processo de encontrar parceiros essenciais vai ser feito assim... Então ele vai 

citar. Não é uma receita de como fazer exatamente: você pega e monta aquilo que vai dar 

certo. Não! Ele vai te mostrar a teoria daquilo. E as soluções são locais. Pode ter certeza 

disso. Ele vai te ajudar? Vai, vai te ajudar, porque ele vai te nortear. Mas ele não vai 

trazer as soluções em si. As soluções são locais. Você que vai ter achar soluções dentro 

da sua região, dentro da forma com que as pessoas trabalham aqui. Até porque cada 

região muda muito, não é? [...] Eles [o curso presencial e o MBA] trazem muito 

conhecimento teórico, conhecimento do processo, mas não trazem conhecimento do 

produto. As soluções são locais. Na prática é que você vai vivenciar plenamente isso daí. 

As soluções é você que vai encontrar no dia-a-dia (GER. AG. 1).  

 

 Nos discursos dos gestores também há pouca menção sobre troca de experiências. Os 

mesmos destacam a apresentação de algumas experiências de DRS, geralmente das regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que auxiliam na prática profissional, tendo em vista que são 

relatados aspectos fundamentais à condução dos projetos de DRS, como a mobilização de 

parceiros, entretanto, são iniciativas deslocadas do contexto onde os gestores atuam (no Estado de 

São Paulo), remetendo à necessidade de uma iniciativa mais condizente com a realidade onde os 

gestores atuam: 

 

Tem um DRS lá de Piauí, vamos dar um exemplo. Teve um caso lá. E teve outro lá em 

Mato Grosso. Foram levadas pessoas com experiência ou com cultura ou com formação 

para falar para nós um pouco sobre o DRS. Então, para eles contarem para nós como que 

ele implantou o projeto, quais as dificuldades que ele teve, como foi a mobilização dos 

parceiros e até onde eles conseguiram chegar. Mas para atuar no DRS mesmo, só no dia-

a-dia que a gente sente as dificuldades no momento de conscientizar as pessoas, 

mobilizar os parceiros, escolher as atividades produtivas... (GER. AG. 2).  

  

 

A utilização do sistema de DRS do BEP, no qual devem ser inseridos o diagnóstico da 

atividade, os aspectos econômico-financeiros, técnicos, sociais e ambientais, descrição de 

mercado, infra-estrutura local, bem como os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades com 

o desenvolvimento de atividades produtivas, permitem aos gestores identificarem carências, 

sejam elas sociais, de organização social ou para melhoria das atividades produtivas, e focarem 

em aspectos que devem atuar para supri-las:  
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Primeiro, você entra num DRS, sem sistematizar. Você tem que ter ferramentas para 

identificar carências, identificar grupos, para acompanhar, para corrigir, nesse primeiro 

momento, primeiro ponto, não é? Tem sistemas que nos ajudam a acompanhar isso. E a 

quantificar, a medir. São ferramentas para identificação, para controle, para 

sistematização e para medição, para avaliação, que nos levam a enxergar as ações que a 

gente tem que desenvolver (GER. AG. 4).  

 

 

 Os gestores acreditam que o curso presencial poderia avançar no sentido de proporcionar 

uma vivência em um projeto de DRS, a fim de que as ações educativas não ficassem somente no 

conhecimento, que é apenas um dos recursos da competência para Ruas (2001). Neste sentido, 

Paloniemi (2006) já mencionava que as vivências são importantes para o desenvolvimento de 

competências dos profissionais, ao desafiá-los a desenvolver continuamente suas capacidades. 

Nos projetos de DRS estes desafios são constantes, uma vez que cada projeto de DRS é diferente, 

fazendo com que os gestores tomem decisões com base no contexto que vivenciam. Isto remete à 

necessidade de uma ação educativa mais focada na realidade em que os gestores atuam: 

 

Eu acho que o que falta muito é a vivência, o estágio num DRS de fato. Isso é um 

desafio, porque o que impede é uma questão de logística, de custo, entendeu? Mas eu 

acho assim, que em termos de conteúdo está muito legal o que o banco faz, em termos de 

ferramentas também está ótimo, em termos de organização interna que ele faz também 

está excelente. Agora, se você pensar só em ação educativa, eu acho que falta ainda 

promover um estágio, alguma coisa num DRS de fato (EDUC. 1).  

 
Que as pessoas que hoje fossem treinadas nesse curso tivessem mais alguns dias, ou 

mais alguma semana se fosse o caso, para ir visitar e participar de um DRS que já está 

funcionando. Ou seja, viver a experiência na prática. Estar junto com um grupo de 

parceiros que trabalha com DRS na prática. Eu acho que o aprender fazendo, a prática, 

sempre abre aí novos horizontes (GER. AG. 4).  

 

Ainda em relação ao curso presencial, o gestor de DRS compreende a necessidade de uma 

formação continuada para manter os profissionais motivados para a atuação nos projetos. Além 

disso, vale destacar que a formação contínua pode contribuir para que os gestores sejam 

atualizados em relação à comunicação que será feita com os parceiros e com o mercado: 

 

Eu acho que em termos de formação o que talvez pudesse, vamos dizer assim, melhorar, 

ajudar mais, seria uma freqüência maior do processo de reciclagem dos cursos. Então, 

por exemplo, você faz um curso hoje e sei lá, daqui a seis meses você volta para ter uma 

nova carga, ter uma nova sensibilização. Eu acredito que seja isso. Porque em termos de 

formação, a gente tem a formação adequada. Nós temos a formação necessária que é 

para atuar. Então talvez seja essa questão de ter uma freqüência de reciclagem que a 

gente ainda não tem (GER. DRS).  
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 Os gestores mencionam ainda a necessidade de revisar estas ações formais, uma vez que a 

metodologia é feita para as agências do Brasil inteiro, mas a realidade urbana é diferente da 

realidade rural. Desta maneira, há a necessidade de um curso que atenda às diversidades do meio 

urbano e rural: 

Por exemplo, você tem uma realidade urbana que é muito diferente de uma realidade 

rural. E a metodologia ela é feita para todos. Para todos os projetos. Então 

constantemente a gente precisa fazer uma calibragem para adequar à realidade. Como o 

mercado é muito dinâmico, nós precisamos também fazer com que isso daí seja flexível. 

Então por isso que a gente tem que fazer as revisões. Você pega a cadeia produtiva da 

área agrícola. E aí em São Paulo você pega, por exemplo, as grandes cidades, você tem 

uma cadeia produtiva diferente. E aí você é obrigado a estar freqüentemente revisando 

isso (GER. DRS). 

 

 

 

Outra ação formal de desenvolvimento de competência para atuação em projetos de DRS 

é o MBA Executivo em Gestão e Negócios do DRS. O curso é voltado especificamente para 

gestores de instituições bancárias, tem carga horária de 500 horas e é ofertado na modalidade à 

distância, com alguns encontros presenciais, sendo que nestes encontros o professor é um 

generalista nas disciplinas do curso e tem funções essencialmente de relacionamento com os 

alunos, incentivando a troca de experiências sobre DRS entre os alunos, mas sem responder 

questões relativas ao conteúdo das disciplinas.   

 O objetivo principal do MBA é desenvolver nos alunos habilidades para responder 

criticamente como conhecer os territórios e como agir nestes territórios. Desta forma, o curso 

evidencia a importância do conceito do território aliado ao conceito do desenvolvimento e da 

sustentabilidade e suas múltiplas dimensões (econômica, social, ambiental e cultural), remetendo 

aos princípios de Brito (2006), no qual o espaço território é concebido como agente de 

transformação social. 

 Os sete módulos definidos para o curso apresentam, em linhas gerais, os seguintes eixos 

temáticos: 

1) Introdução à gestão do desenvolvimento territorial e atuação de instituições financeiras 

em desenvolvimento sustentável: neste módulo, o curso apresenta o conceito de gestão 

contemporânea, ancorada no ato relacional entre pessoas e expressando interesses de 

indivíduos, grupos e coletividades, remetendo à proposta de Fischer (2002), bem como e 
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o conceito de território, abordado como local de relação entre indivíduos e coletividades, 

refletindo interesses sociais, econômicos, políticos e culturais. Este módulo ressalta ainda 

a orientação das organizações à gestão social, assumindo compromissos com clientes, 

funcionários, fornecedores, comunidade, meio ambiente e governo, além das dinâmicas 

interorganizacionais na gestão do desenvolvimento do território, refletindo interesses de 

diversas instituições. As competências do gestor social do desenvolvimento estão voltadas 

à articulação de múltiplas escalas de poder individual e societal, o trabalho com a 

identidade dos projetos, criando pautas culturais, a coordenação de interorganizações 

eficazes, promovendo ação e aprendizados coletivos, e a comunicação de resultados, 

prestando contas à sociedade. Por fim, são apresentadas as experiências de DRS de 

instituições financeiras no Brasil; 

2) Formação gerencial: o módulo 2, voltado à formação gerencial, apresenta temáticas que 

permeiam a atuação dos gestores em DRS. A primeira delas é a responsabilidade 

ambiental, os elementos históricos e conceituais que motivam sua emergência, impactos 

na atividade econômica e sua abordagem como estratégia de negócio. A segunda temática 

é voltada à gestão de pessoas e seus elementos relacionados ao DRS, como liderança, 

gestão de equipes multidisciplinares e interinstitucionais, gestão de conflitos e 

negociação, competências sociais, motivação, gestão do conhecimento e metodologias de 

compartilhamento do conhecimento. As demais temáticas referem-se à gestão de 

marketing (comunicação, marketing institucional, imagem, risco, oportunidades de 

negócio, marketing social e marketing cultural), análise financeira (capital de giro, 

viabilidade de planos e projetos, geração de valor e governança corporativa) e estratégia 

(conceitos, escolas de pensamento, metodologias de planejamento com ênfase em 

processos participativos). Por fim, são apresentadas as metodologias de pesquisa e 

intervenção social e maneiras de fazer análise, seleção e registro de informações em 

visitas técnicas, uma vez que os gestores devem participar de um projeto de DRS e 

elaborar um trabalho aplicado de conclusão de curso; 

3) Desenvolvimento Territorial e Desenvolvimento Regional Sustentável urbano e rural: 

neste módulo, a gestão social é apresentada como construção de significados e sentidos e 

as organizações como recortes territoriais, espaços simbólicos e espaços de gestão. 

Retomam-se temas da Agenda 21 brasileira para o meio rural (agricultura sustentável) e o 
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meio urbano (cidades sustentáveis). São apresentadas ainda as teorias sobre 

desenvolvimento (desde o desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico 

até o desenvolvimento com princípios sustentáveis), as correntes econômicas 

(mercantilismo, liberalismo, keynesianismo e neoliberalismo) e as políticas econômicas 

para o desenvolvimento na atualidade como o Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), o Plano Plurianual (PPA) e as parcerias público-privadas (PPPs); 

4) Estado, Sociedade e políticas de desenvolvimento: são apresentados o Estado como 

estrutura e organização da esfera pública e do poder, a intersecção entre o público e o 

privado (interesses, bem comum), aspectos como governança pública, democracia, 

participação e os conceitos, dimensões e atores nas políticas públicas territoriais. Este 

módulo traz ainda o contexto das políticas sociais (federalismo, descentralização e 

privatização), a integração destas políticas para melhoria das condições de saúde, 

educação e trabalho, as formas estruturantes de associativismo civil nos territórios 

(movimentos sociais, ONGs, sociedade civil e terceiro setor) e conceitos como economia 

em redes, capital social e gestão de projetos; 

5) Gestão do desenvolvimento socioterritorial e formas organizacionais: neste módulo são 

apresentados aspectos da gestão do desenvolvimento (gestão de políticas, planos, 

programas e projetos de desenvolvimento, metodologias para construção de cenários, 

continuidade e descontinuidades dos planos, projetos e programas de desenvolvimento), 

formas e instrumentos para este tipo de gestão (redes, alianças, parcerias, criação e gestão 

de cooperativas, cadeias produtivas e cadeia de valor, economia solidária e comércio 

justo, empreendedorismo social e tecnologias sociais), gestão ambiental (sistemas de 

gestão ambiental e acordos ambientais internacionais, como o Protocolo de Kyoto) e 

gestão cultural (conceito de cultura, identidade nacional e diversidade cultural); 

6) Avaliação de processos de desenvolvimento socioterritorial: este módulo tem como 

objetivo avaliar as políticas econômicas de desenvolvimento, como o PPA, o PAC e as 

PPPs e os indicadores sociais de desenvolvimento como Índice de Desenvolvimento 

Humanos - IDH (que engloba aspectos como expectativa de vida, educação e qualidade 

de vida – avaliada do PIB per capita) e os indicadores dos Objetivos do Milênio 

(relacionados à erradicação da pobreza e da fome, à redução da mortalidade infantil, à 

melhoria da saúde materna, à promoção de igualdade entre os gêneros, à erradicação de 
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doenças como o HIV e a malária, à sustentabilidade ambiental, à educação e  às parcerias 

para o desenvolvimento); 

7) Residência social e Trabalho Aplicado de Conclusão de Curso: nesta etapa, os gestores 

devem participar de um projeto de DRS e elaborar um trabalho de conclusão de curso 

com base na análise e reflexão desta experiência, juntamente com uma proposta de 

alteração ou melhoria nesta realidade.  

O conteúdo programático é bem vasto, abordando as dimensões do DRS (econômica, 

social, ambiental, política, cultural e territorial), bem como aspectos que permeiam a atuação dos 

gestores nos territórios, como: a) gestão de pessoas, tendo em vista que estes profissionais devem 

trabalhar em equipe, juntamente com os demais atores sociais; b) a gestão de marketing, uma vez 

que os gestores devem entender a dinâmica dos mercados (tamanho, formas de distribuição, 

comercialização, compradores, concorrentes, nível de concentração), atuando para minimizar os 

problemas sociais e, posteriormente, transmitindo a importância das ações de DRS a fim de 

contribuir para a imagem da empresa; c) gestão financeira, visto que os gestores devem avaliar a 

viabilidade dos projetos; d) formulação estratégica, uma vez que os gestores devem avaliar 

pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças com o desenvolvimento das atividades produtivas. 

Estas disciplinas podem contribuir para a formação de gestores multiqualificados (FISCHER, 

2007), tendo em vista que as atividades de DRS exigem contribuição de diversas ciências, para 

que os gestores sejam capazes de enfrentar as diversas situações da realidade social.  

O fato das disciplinas do curso serem ministradas à distância também traz uma 

flexibilidade aos gestores, que podem focar efetivamente nos assuntos que estão realmente 

interessados ou necessitam aprimorar nas experiências cotidianas do trabalho.  

O MBA possui algumas atividades dinâmicas, como os fóruns, ferramenta na qual os 

tutores e os alunos debatem os temas e questões relacionadas às disciplinas, a mesa redonda, o 

painel de opiniões, para registro e confronto de pontos de vista sobre um mesmo tema, e os 

encontros, nos quais os gestores podem trocar experiências, mas as dúvidas em relação aos 

módulos específicos das disciplinas somente podem ser sanadas à distância. Aqui vale lembrar 

que Bonotto e Bitencourt (2006) compreendem que estas interações entre os indivíduos, por meio 

do compartilhamento de conhecimentos e experiências, são importantes para o desenvolvimento 

de competências. 
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A residência social, ou seja, a atuação dos gestores em um projeto de DRS, sugerindo 

ainda a melhoria ou alteração em algum aspecto deste projeto, permite a integração de 

conhecimentos explorados no curso à prática profissional, semelhante aos miniprojetos de 

competências sugeridos por Ruas (2001). Esta experiência prática dos gestores permite o 

desenvolvimento do “saber agir”, ao enfrentarem situações e assumirem responsabilidades nos 

projetos de DRS e o “saber interagir”, trabalhando com os demais atores e procurando 

compreender os valores e cultura das comunidades.  

O MBA avança um pouco mais em relação à proposta das demais ações formais, 

incluindo a residência social. Os gestores e um dos educadores relatam que o conteúdo 

programático é abrangente, permitindo conhecerem as dimensões do DRS explícitas na proposta 

de DRS do BEP (econômica, social, ambiental e cultural), bem como demais disciplinas que os 

auxiliarão na atuação nos territórios, como por exemplo, gestão de pessoas, gestão de marketing, 

gestão financeira e estratégica. Entretanto, a experiência mais significativa para os gestores no 

MBA foi justamente a residência social, o momento que puderam incorporar os conhecimentos à 

prática nos projetos: 

 

O banco também já investiu num MBA de DRS. Que eu fiz, inclusive. Foi de 2 anos. E 

agora ele já está na segunda turma.  Então já tem duas mil pessoas formadas em MBA, 

de dois anos. Foi a primeira experiência que eu saiba, de ação educativa que fez com que 

os alunos atuassem no DRS. Eles falam em residência social. Então você tinha que 

cumprir 80 horas num projeto, entendeu? Do mesmo jeito que tem residência médica, 

que tem que ficar de plantão lá num hospital, nós, estudante aí do MBA, nós tínhamos 

que cumprir essas horas em um projeto. Isso daí é muito importante, você ter essa 

vivência de fato (EDUC. 1). 
 

Trata-se de um programa robusto, que cobre, em linhas gerais, assuntos econômicos, 

políticos, sociais, culturais, ambientais e territoriais, permitindo aos gestores focarem 

aprimorarem sua formação em aspectos que julgam mais necessários, devido à modalidade de 

ensino à distância, além de pautar-se em experiências práticas, por meio da residência social.  

Ruas (2001) já ressaltava que os programas de formação não podem se concentrar 

somente em um dos recursos da competência, que é o conhecimento, mas criar condições para 

que o mesmo se concretize na ação. Neste sentido, a residência social presente no MBA permite 

aos profissionais atuarem em uma determinada realidade de DRS, semelhante à proposta do 

modelo dos miniprojetos de Ruas, no qual os profissionais devem buscar soluções e melhorias no 
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trabalho que executam, considerando os conhecimentos e experiências adquiridos durante os 

programas de formação: 

 

Olha, o MBA você aprende muita coisa. Eles passam por todos os pilares de DRS do (o 

econômico, ambiental, social e cultural) e também passam por disciplinas de gestão de 

pessoas, gestão de marketing, gestão financeira, que com certeza vão nos ajudar no dia-

a-dia, porque o DRS é bem complexo e exige que a gente conheça um pouco de tudo. 

Mas a residência social que eles chamam é muito importante, porque a gente 

definitivamente atua, o que já é a nossa realidade aqui. E aí é que a gente vai 

desenvolver de fato, sentir as dificuldades, tomar as decisões adequadas ao nosso dia-a-

dia, porque cada região é diferente. Então não adianta dar receita de bolo (GER. AG. 2).   

 

 

Em termos de ações formais de desenvolvimento de competências, a organização propõe, 

em um primeiro momento, a disseminação sobre os principais conceitos de DRS, contribuindo 

para que os gestores tenham conhecimento sobre o DRS e norteá-los para o apoio ao 

desenvolvimento de atividades produtivas sob a ótica da sustentabilidade, com visão de cadeia de 

valor e mobilizando demais atores sociais. Posteriormente, com o MBA em Gestão e Negócios 

do DRS, a organização tem como objetivo desenvolver gestores multiqualificados, conforme 

propõe Fischer (2007), que além de apoiarem atividades produtivas com princípios sustentáveis, 

devem ter conhecimento sobre gestão de pessoas, gestão de marketing, gestão financeira, 

formulação estratégica e estar atualizados sobre o contexto contemporâneo (com práticas de RSA 

nas organizações, políticas econômicas como o PPA, PAC e as PPPs, políticas sociais nos 

territórios, movimentos sociais, ONGs e sociedade civil que interferem nos territórios) para 

atuarem nos territórios juntamente com os demais atores, incorporando os conhecimentos 

adquiridos no curso às práticas profissionais (RUAS, 2001), tal como ocorre na residência social.   

Com relação às ações informais, o presente estudo irá abordá-las considerando as 

experiências e vivências dos gestores para atuação em projetos de DRS. Paloniemi (2006) 

compreendia que estas experiências proporcionam aprendizagem aos profissionais, ao desafiá-los 

a desenvolver continuamente suas capacidades. 

 Com relação às experiências, o gestor de Recursos Humanos relatou que a organização 

sempre desafiou os gestores das agências a desenvolverem algum trabalho junto a comunidades, 

identificando carências sociais e envolvendo-se com estas comunidades, que são aspectos que 

contribuíram para a atuação dos mesmos nos projetos de DRS: 
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O banco tem uma tradição muito grande aí nesses duzentos de história. Ele tem uma 

tradição muito grande, embora não formal, de atendimento a comunidades carentes [...] 

Então o funcionário assim, por ter uma condição mais privilegiada face à realidade que a 

gente tinha em muitos lugares e ainda tem, então muitas vezes os próprios funcionários 

estabeleciam organizações informais de apoio a comunidade, de ações sociais, essa coisa 

toda. Então faz parte da cultura do banco. Eram ações individuais, ações de grupos 

informais, voltadas a ação social mesmo (GER. RH). 
 

Os gestores mencionam que estas experiências de responsabilidade social a desenvolver 

principalmente a capacidade de identificação e mobilização de atores sociais e suas expertises 

para intervenção na realidade destas comunidades. Atualmente, pelo fato da proposta de DRS 

estar formalizado, os gestores acreditam que estas ações informais serviram de lição para a 

atuação nos projetos de DRS: 

Experiência que eu poderia dizer é o seguinte: eu tenho 22 anos que eu trabalho no 

banco. Eu tenho 12 anos que eu trabalho no interior. E onde eu passei no interior, sempre 

teve um projeto que o banco apoiou, mesmo que não formalizado, certo? Poderia ser 

uma simples doação de uma ambulância ou de um consultório dentário, mas que ali tinha 

alguma coisa, que a gente tinha que tomar alguma providência. Numa outra cidade que 

eu morei teve a doação de leite, que a gente também teve que tomar uma série de 

procedimentos com a cooperativa, certo? Então nos ajudou. Noutra cidade que eu 

trabalhei existe aquele programa tanto do Educar [nome fictício], que é a alfabetização 

de idosos ou de adultos, vamos dizer assim...Existe o programa Educar [nome fictício] e 

existe também o programa Comunidade [nome fictício], que é acompanhamento de 

crianças ali de idade escolar. Então tudo isso, e eu tenho já um tempão, a gente dá 

sempre os exemplos, que o banco apóia. Então essas experiências sociais me ajudaram 

bastante no DRS, ainda mais agora que está normatizado, sistematizado e acompanhado. 

Então o fato de eu trabalhar aqui no interior, conhecer todo mundo, os parceiros, já ter 

uma certa aproximação, um envolvimento com a comunidade, me ajudou muito no DRS 

(GER. AG. 2).  

 

As vivências com grupos de produtores familiares e com atores sociais, nas atividades 

cotidianas de gestores de uma instituição bancária, também auxiliaram os gestores a conhecer o 

contexto onde atuam e a necessidade das comunidades locais, contribuindo para que os mesmos 

identificassem aspectos importantes para o desenvolvimento destas comunidades, tais como a 

necessidade de organização social, conforme relata um dos gestores: 

 

Eu tive uma vivência muito grande com produtores familiares. Eu convivi muito no 

meio dessas pessoas e eu vi a dificuldade que essas pessoas tinham de se organizar, 

trabalhar juntas, para poder fazer com que a sua atividade fosse sustentável. Eu trabalhei 

em agências menores e eu vivi de muito perto as carências desse grupo de pessoas. 

Então foram essas experiências, essas vivências de perto, com um grupo de pessoas que 

necessitavam de se organizar, que não tinham apoio para organização, talvez foi o que 

levou a desenvolver naturalmente uma competência para poder trabalhar com esse tipo 

de público. Porque você consegue enxergar o ambiente deles, as necessidades deles, as 
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carências que eles têm, e muito mais. Então, enxergar, viver de perto, trabalhar em 

agências pequenas, vivendo a carência do produtor rural familiar foi uma das coisas que 

mais me motivou a trabalhar com DRS. A gente consegue identificar as carências e até 

onde a gente pode ir (GER. AG. 4). 

 

 

 Os grupos de trabalho, formado por gestores de agências, assistentes técnicos rurais do 

banco (dependendo da atividade produtiva) e parceiros nos projetos de DRS (tais como 

prefeituras, sindicatos, associações, ONGs, empresas de assistência técnica – como Embrapa e 

Emater, empresas do sistema S – Senai, Senac, Sebrae e Senar e escolas profissionalizantes), 

também figuram nas narrativas dos respondentes como importante espaço para desenvolvimento 

de competências, uma vez que contribuem para a formulação e implementação dos projetos de 

DRS, o diálogo, a troca de experiências entre os participantes e a reflexão sobre as ações de 

intervenção nos territórios. Bitencourt (2006) já destacava a importância destes grupos de 

trabalho para a reflexão sobre as práticas de trabalho, melhorando as ações dos profissionais.  

 Os gestores atribuem um papel especial aos grupos de trabalho, uma vez que a elaboração 

dos projetos de DRS, inclusive a identificação das próprias atividades produtivas, muitas vezes 

surgem com as discussões das pessoas nestes grupos: 

 

A gente pegou as agências [da região] e perguntou: quais são as atividades aqui da 

região e do nosso conhecimento que teriam um tratamento, precisariam de um apoio 

para se desenvolver, que pudesse dentro desse desenvolvimento ser sustentável, 

ecologicamente correto e economicamente viáveis, socialmente justas, como é o tripé do 

DRS. E uma das coisas que nós identificamos foi justamente a apicultura [...] (GER. AG. 

4).  

 

O grupo de trabalho é essencial porque o projeto sai daqui. A gente discute, faz estudo 

para ver qual atividade produtiva é melhor, traz os nossos contatos de parceiros, 

trocamos idéias, acompanhamos os resultados do projeto e o que fizemos de bom ou 

não, o que precisamos melhorar ou não. Somos todos nós, que estamos aqui nessa 

realidade e que de fato conhecemos a região, conhecemos as pessoas que podem nos 

apoiar (GER. AG. 2). 

 

 

 Já havia na cultura da empresa uma preocupação com a formação dos grupos de trabalho, 

de modo a complementar os conhecimentos e as habilidades dos envolvidos nas ações do banco, 

tais como conhecimento em crédito, conhecimento técnico sobre uma determinada atividade 

produtiva, capacidade de articulação entre parceiros, e estimular a troca de experiências, 

enriquecendo as discussões sobre os projetos da organização:   
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Essa formação de grupo de trabalho também faz parte da cultura do banco. Então quando 

você quer desenvolver um projeto, o banco forma grupos de trabalho. Então você tem lá, 

você sabe que tem um gerente lá que a gente identifica que tem uma experiência boa, 

uma afinidade com o tema, não é? Tem outro colega lá não sei onde...Então você monta 

esse grupo de trabalho e vai estudar, vai contribuir, vão opinar e validar o projeto. Então 

você chama pessoas, forma grupos, um grupo temporário, que vai contribui para o 

desenvolvimento naquele determinado período (GER. RH).  

  

Bitencourt (2006) ressalta que a formação de grupos de trabalho é um estímulo constante 

ao questionamento, contribuindo para que os gestores reflitam sobre suas ações, modifiquem 

comportamentos e corrijam os rumos de suas ações: 

 

Nós discutimos o andamento do projeto, o que a gente precisa melhorar, se a gente 

precisa buscar mais parceiros, onde vamos buscar. Nós estamos sempre discutimos 

como vamos fazer, quais os problemas que estão ocorrendo, o que a gente podia fazer 

para melhorar (GER. AG. 3).  

 

 A interação entre os profissionais do banco, por meio do compartilhamento de 

conhecimentos e experiências, também foi mencionada pelos gestores como um instrumento 

importante para a aprendizagem. Em especial a troca de experiências com os assistentes técnicos 

rurais, que conhecem a região e contribuiu para que os profissionais das agências do interior de 

São Paulo aprendessem um pouco mais sobre a atividade produtiva, auxiliando no 

desenvolvimento dos projetos de DRS: 

 

 

Nós temos um assistente técnico rural. Ele é um funcionário do banco, especialista em 

analise técnica rural. Então você se vale do apoio dessa pessoa para te ajudar na análise 

daquela realidade ou daquele empreendimento. Eles ficam na superintendência regional, 

dando apoio técnico. Conhecem muito a região e a atividade e acabam dando um apoio 

primordial ao projeto, principalmente nessas questões mais técnicas (GER. RH).  

Eu não tinha convivência com esse campo [bovinocultura]. Na minha vida, foi umas 

cinco ou seis vezes antes de ter entrado aqui no banco. Não era minha praia. Então, de 

uma hora pra outra, para eu ter que conviver, e ao mesmo tempo ter discernimento, eu 

tive que aprender muita coisa. Muita coisa nesse campo...Pra isso, eu contei com muita 

ajuda do pessoal que trabalha com assistência técnica do banco mesmo (GER. AG. 1).  

 

 

 O propósito do banco é investir cada vez mais nestas interações para o desenvolvimento 

de competências dos gestores. Atualmente, a organização está planejando disponibilizar um 

funcionário, chamado agente de DRS, que atuará nas superintendências regionais, auxiliando a 

desenvolver projetos melhor adaptados às características de cada localidade, tendo em vista que 
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são profissionais que conhecem a região, a atividade produtiva, como as comunidades estão 

organizadas e as relações sociais que influenciam no território: 

 

Esses agentes de DRS estarão nas superintendências regionais, apoiando as agências. 

Um apoio técnico mais efetivo e de mão-de-obra mesmo [...] Então a expectativa é que 

agora você tenha mais apoio para poder desenvolver um projeto desses. Esse apoio 

técnico e metodológico, pessoas que vão lá e possam fazer junto com você. Isso daí acho 

que faltou um pouco de mão-de-obra de gente especializada, face a grandeza do desafio. 

Então ele vai estar lá naquela região para dar apoio àquelas unidades. Ele vai conhecer a 

região e vai dar um apoio mais efetivo (GER. RH).  

 

 Existe ainda a ferramenta de comunicação interna para facilitar a interação entre os 

gestores que atuam nos projetos de DRS. Entretanto, não é um canal muito utilizado:  

 

Nós temos uma comunicação interna, mas aí só para nós, onde nós trocamos 

experiências, que a gente tem um portal especifico do DRS, mas aí é uma coisa muito 

interna. Mas não também não dá muito tempo para a gente ficar trocando idéias, não 

(GER. DRS).  

 

Embora não seja muito explorado, os gestores relatam que a comunicação interna ajudou 

em algumas ocasiões, principalmente na troca de experiências. Desta forma, a organização deve 

desenvolver uma ação específica para potencializar o uso deste canal: 

 

Tem uma comunicação interna nossa, que é muito boa, mas a gente não explora tanto. 

Uma vez eu estava precisando arranjar uma instituição, para capacitar o pessoal aqui em 

costura, porque a comunidade mexia com peças de vestuário. E aí nessa ferramenta que 

a gente teve um colega que já trabalhou com essa atividade e colocou duas instituições, 

inclusive o contato dele com essas instituições. Mas é uma ferramenta que a gente quase 

não utiliza (GER. AG. 6). 
 

 Depreende-se dos relatos que as ações informais (as experiências proporcionadas pela 

organização em ações de responsabilidade social, os grupos de trabalho, os fóruns e as interações 

entre os profissionais) contribuem para a atuação dos gestores nos projetos de DRS, uma vez que 

estão diretamente relacionadas à realidade dos mesmos, ou seja, à elaboração dos projetos locais. 

Entretanto, ainda é pouco, pois um projeto ambicioso exige um número de vivências muito mais 

significativas. Embora a literatura reforce as ações informais como importantes ao 

desenvolvimento de competências, os gestores parecem produzir poucos exemplos nesta direção, 

ensejando que a organização os exponha a reconhecerem e explorarem estas oportunidades de 
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aprendizagem informal, uma vez que auxiliam no agir de acordo com as necessidades locais, de 

forma a potencializar ações competentes voltadas aos projetos de DRS.  

 Tendo em vista a apresentação das ações formais e informais de desenvolvimento de 

competências propostas pela organização, passa-se agora para a discussão sobre as competências 

que os gestores desenvolveram para atuação nas ações de DRS.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
7.4 Competências para DRS 

 

 

 Neste tópico serão apresentadas as competências necessárias para atuação em projetos de 

DRS, com base na análise documental e nos relatos das entrevistas, visando atingir um dos 

objetivos específicos do presente estudo. Também será discutido o significado das ações de DRS 

para os gestores do BEP e analisar de que forma este significado se reflete na construção de 

competências, uma vez que os sentidos que as pessoas atribuem ao trabalho impactam em suas 

ações (SANDBERG, 2000).  

 Os gestores mencionam que para iniciar um projeto de DRS é necessário, antes de tudo, 

conhecer o que é o DRS e qual a importância destes projetos para o banco e para a sociedade: “ter 

uma visão geral sobre o DRS, pelo menos” (GER. AG. 6). Estes conhecimentos referem-se às 

competências cognitivas apontadas no estudo de Cheetham e Chivers (1998), que servem como 

base para a atuação dos gestores. Devem, assim, ter consciência da influência que a organização 

exerce em seu meio e buscar equilibrar interesses, objetivando não somente o lucro, mas também 

a responsabilidade com a sociedade, com o ambiente e o desenvolvimento das comunidades 

locais:  

 

A pessoa tem que ter essa conscientização do que se trata o DRS. Ela precisa estar 

acompanhando os noticiários, saber da interferência que a gente exerce também no meio 

ambiente, social, e perceber que é possível fazer as mesmas coisas, mas com um grau de 

equilíbrio maior entre os interesses [...] Quando a gente fala de desenvolvimento das 

regiões a gente está falando de desenvolvimento econômico: geração de trabalho e renda 

pras pessoas. Nós estamos falando de desenvolvimento social, quando você leva 

melhores condições de vida para as pessoas, nós estamos falando de desenvolvimento 

ambiental, onde você conscientiza as pessoas a necessidade da preservação e do uso 

adequado dos recursos e você tá falando também do apoio, da promoção da diversidade 

cultural, que é uma característica genuína do Brasil, das regiões, e até deve ser mantida, 

deve ser acentuada, deve ser assumida como identidade (GER. DRS). 
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 Para que os profissionais conduzam os projetos de DRS, buscando principalmente sua 

essência, que é o desenvolvimento das comunidades pautado em princípios sustentáveis, é 

necessário que consigam pensar na lógica de um novo padrão de desenvolvimento. Neste sentido, 

cada gestor deve considerar as desigualdades sociais, avaliar os impactos ambientais do modo de 

produção e identificar oportunidades de negócio que permeiam este contexto, ou seja, que 

contribuam para a inclusão social, por meio da geração de trabalho e renda a comunidades 

carentes, preservando o meio ambiente. Esta capacidade de operar nesta lógica, portanto, é 

fundamental para gerar competência para atuação nos projetos: 

 

Olha, eu acho assim, o que eu consigo ver na minha experiência aí voltada com os 

trabalhos e com as pessoas, eu vejo assim que as pessoas, antes de mais nada, elas têm 

que ter uma consciência de ser humano dela, não é? Ainda mais nesse momento que a 

gente tá vivendo de planeta. Eu acho que tá muito claro que a forma de produção, de 

consumo que a gente tem, não é sustentável. Então a partir do momento que você tem 

essa consciência as pessoas então abrem espaço para poder desenvolver outras 

possibilidades. Eu acho que o primeiro passo é você ter consciência e aí isso eu sinto nas 

pessoas. Quem tá sensível a isso, desenvolve. Eu acho que essa consciência ela está 

muito presente. Porque daí as pessoas vão procurar seus caminhos, vão procurar suas 

informações, vão procurar suas competências, desenvolver suas competências. São 

desafios que a gente tem do século XXI. Nós, enquanto ser humano, habitantes do 

planeta terra, vivendo esses tempos difíceis, a gente tem consciência que não dá mais pra 

desenvolver da forma como vem se desenvolvendo... Eu acho que esse é o primeiro 

passo. A partir daí, se você é sensível pra isso, como eu te falei, você então vai buscar as 

suas competências, as suas informações. O banco, a visão crítica que ele tem em relação 

a esses desafios do século XXI, vamos dizer assim, foi traduzido no DRS (EDUC. 1).  

  

 As atividades produtivas, na visão do banco, devem ser economicamente viáveis. Para 

analisar a viabilidade econômica de um projeto, os gestores das agências devem formular um 

diagnóstico da região, identificando o potencial de desenvolvimento de uma atividade produtiva, 

e unir saberes, uma vez que a comunidade deve encontrar seus espaços de competitividade sem 

depender de recursos de fora da região. Esta competência é ilustrada no seguinte discurso: 

 

A gente pegou as agências [da região] e perguntou: quais são as atividades aqui da 

região [Sorocaba] e do nosso conhecimento que precisariam de um apoio para se 

desenvolver, que pudesse ser sustentável, ecologicamente correto e economicamente 

viáveis, socialmente justas, como é o tripé do DRS. E uma das coisas que nós 

identificamos foi justamente a apicultura [...] (GER. AG. 4). 

 

 

 Outro gestor que enfatizou esta competência foi da região de Jundiaí, ao identificar a 

produção de uva e vinho na região onde a agência atua, que está em evidência devido ao Circuito 

das Frutas: “Nós realizamos um estudo em que a comercialização da uva e do vinho nesta região 
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foi apontada como um setor promissor no sentido de mobilizar agentes econômicos, políticos e 

sociais visando apoiar atividades produtivas” (GER. AG. 3).   

 Para diagnosticar uma atividade produtiva, é necessário que os gestores conheçam a 

região onde suas agências estão inseridas. Neste sentido, é importante conhecer aspectos como o 

potencial de mercado e de geração de emprego e renda a partir do desenvolvimento de 

determinada atividade produtiva, as condições climáticas e a cultura daquela região: 

 

A cultura do café é uma atividade tradicional que representa atualmente 24,48% da 

economia local e se tornou a principal colaboradora para o desenvolvimento geral da 

microrregião, principalmente após a parcela referente à criação do gado e produção de 

leite ter diminuído consideravelmente. Boas condições climáticas e do solo favorecem a 

produção de grãos de café de boa qualidade (RELATÓRIO DA UNIVERSIDADE 

SOLUÇÕES, 2009, p. 24). 

 

A extração do açaí tornou-se muito importante para a sustentabilidade econômica das 

populações ribeirinhas. A extração, transporte, beneficiamento e comercialização dos 

frutos e de outros produtos do açaí respondem pela criação de cerca de 25 mil empregos 

anualmente, injetando mais de R$ 40 milhões na economia regional (RELATÓRIO DA 

UNIVERSIDADE SOLUÇÕES, 2009, p. 26). 

 

 Além de conhecer a região, os gestores enfatizam a necessidade de conhecer a atividade 

produtiva, bem como a dinâmica destas atividades produtivas: “no caso do vinho, a gente tem que 

entender como começa a atividade, como exporta, o percentual dos objetivos do Plano Plurianual 

para esse segmento. A gente tem que entender como é esse segmento (GER. AG. 3)”. Desta 

maneira, emerge dos discursos o conhecimento técnico da atividade produtiva, obrigando os 

gestores a circularem por outras áreas do conhecimento, uma vez que não é possível conceder 

crédito aos beneficiários se não conhecerem o trabalho deles, o modo de produção e as relações 

legais e trabalhistas com os respectivos funcionários: 

 

 

Meu aprimoramento, nesse sentido aí [conhecer a atividade produtiva], foi muito 

técnico. Eu tive que começar a aprender quais são as safras, qual a diferença de um litro 

A, de um litro C, como é que funciona a vigilância sanitária, como é que funciona o 

cadastro deles como produtor rural, como é que funciona o imposto de renda deles como 

produtor rural. Nada disso eu preciso para o meu trabalho. Mas eu preciso, no fundo, 

para saber como é que vai ser o trabalho deles. Como é que rege, como eles fazem para 

fazer as contratações. Esses caras pagam INSS para os funcionários ou não? Tudo isso 

eu fui aprimorando. E outra: quais são as marcas mais conhecidas de trator, quais são as 

marcas mais conhecidas de tanque de expansão, quais são as marcas para colheitadeira 

deles lá, para cortar milho, para fazer as rações, quais são as rações que eles costumam 

usar, quais são as técnicas de armazenagem da ração...Uma série de coisas que você 

acaba tendo que aprender (GER. AG. 1). 
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Esta necessidade de conhecer as atividades produtivas, principalmente no sentido técnico, 

contribuiu para o surgimento da competência “saber aprender”, ou seja, fazer da prática 

profissional uma constante aprendizagem (LE BOTERF, 2003). Desta forma, um gestor que tem 

por incumbência mitigar o DRS na região onde atua tem de desenvolver conhecimentos técnicos 

sobre campos e áreas de trabalho bem distintos de sua formação original e estar aberto a outras 

experiências que vão além das funções gerenciais típicas de uma instituição bancária: 

 

Eu não tinha convivência com esse campo [bovinocultura]. Na minha vida, foi umas 

cinco ou seis vezes antes de ter entrado aqui no banco. Não era minha praia. Então, de 

uma hora pra outra, para eu ter que conviver, e ao mesmo tempo ter discernimento, eu 

tive que aprender muita coisa. Muita coisa nesse campo...Para isso, eu contei com muita 

ajuda do pessoal que trabalha com assistência técnica do banco mesmo (GER. AG. 1).  

 

 

O relato do gestor acima reforça que os mesmos estavam habituados a atendimentos 

padronizados a pessoas físicas, pessoas jurídicas e governo. No momento em que a proposta de 

DRS foi lançada, tiveram de começar a aprender sobre o DRS e vivenciar experiências que até 

então nunca tinham entrado em contato, como o atendimento de demandas sociais. Desta 

maneira, um dos educadores acredita que o DRS pode ser encarado como um mercado, porém 

com dinâmica própria, tendo em vista que as atividades produtivas são diferentes, os parceiros 

têm sua própria dinâmica em cada local, a cultura de cada comunidade é peculiar e as 

necessidades das comunidades são diferentes, obrigando os gestores a lidarem com diferentes 

situações e tomarem iniciativas a cada contexto vivenciado, tal como propõe Zarifian (2001) em 

sua concepção de evento: 

 

Olha o DRS, para mim, opinião pessoal, o DRS é um mercado. Só que ele não é um 

mercado que eu acho que a maioria das pessoas acabam cometendo alguns erros, e 

também não é intencional, é porque as pessoas tão aprendendo mesmo, não é? Ele é um 

mercado que não adianta a gente vir com roupagem de mercado pessoa física, mercado 

pessoa jurídica, falando nos termos de banco. Ele é um mercado com necessidades 

próprias. Com tempo próprio, com uma dinâmica própria. E que a gente tem que 

aprender como é que esse mercado funciona [...] Porque assim, ainda tem aquela 

tendência de você querer adaptar o mercado para a estrutura que você tem. E esse 

mercado ele não tem essa dinâmica. É diferente [...] (EDUC. 2). 

 

 

Com relação à aprendizagem, os gestores relatam a consulta aos parceiros, tais como 

ONGs, universidade, Sebrae, Senai, Senac, Senar, associações e sindicatos, na identificação da 

atividade produtiva, da vocação regional, de grupos beneficiários e nas demais ações para 
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condução dos projetos de DRS. Neste sentido, evidencia-se uma interação com os demais atores 

sociais, com experiências e visões distintas sobre uma atividade produtiva que pode ser 

desenvolvida, propiciando um ambiente favorável à aprendizagem conjunta entre os gestores do 

banco e os parceiros, ao combinarem seus saberes em uma rede, conforme propõe Le Boterf 

(2003):    

 

Então automaticamente a gente já partiu para esse caminho aqui de procurar grupos de 

produtores agrícolas aqui da região, que estão sem apoio ou que não estão com 

rendimento necessário para esse mercado...Então essa identificação [da atividade 

produtiva] surgiu no próprio âmbito do BEP, mas depois de consulta aos parceiros que a 

gente foi convidando (GER. AG. 4). 
  

A escolha das atividades produtivas é realizada pela equipe dos projetos de DRS, a qual 

inclui os gestores das agências do BEP e os parceiros, muitas vezes com idéias divergentes. Desta 

forma, em algumas ocasiões, os gestores relataram que nem sempre havia consenso em relação a 

escolha destas atividades, o que exige capacidade de negociação e de quebrar resistências, porém, 

sem impor sua vontade. Trata-se de uma habilidade enfatizada no modelo de competências dos 

autores Cheetham e Chivers (1998). Os gestores, portanto, devem demonstrar segurança e 

assertividade e ter capacidade de argumentar e defender o trabalho em determinado projeto: 

 

 
A sociedade ou uma entidade de classe quer uma atividade, vamos supor, uma atividade 

leiteira, certo? Mas naquela região, naquele local, não seria fácil desenvolver uma 

atividade leiteira, porque não faz parte da região. Então, é muito mais fácil a gente partir 

para alguma coisa na parte de olericultura, por exemplo. Então, a gente teria que ter esse 

jogo de cintura aí para mudar a idéia...Não para mudar, não para impor uma idéia, mas 

para mostrar e convencer as pessoas que seria muito mais fácil implantar um outro 

programa, uma outra atividade. Nesse caso, é quebrar uma resistência e mostrar que o 

outro é mais viável, não impondo, não é? (GER. AG. 2). 

 

 

 Pelo fato dos projetos de DRS serem elaborados em conjunto com outros atores sociais e 

com a própria comunidade, algumas vezes os gestores têm de agir com flexibilidade e saber 

ceder, respeitando as decisões dos demais atores: “porque a gente infelizmente só quer seguir as 

nossas idéias e aí a gente vai ter que seguir outras idéias, ter um outro tempo para que as coisas 

aconteçam, pois não é do nosso jeito” (GER. AG. 1).   

 Ainda pelo fato de se trabalhar coletivamente nos projetos de DRS, os gestores têm de ter 

a capacidade de gerenciar inevitáveis conflitos de interesse e direcionar todos os envolvidos para 

um único objetivo, que é o desenvolvimento de uma atividade produtiva: 
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Isso aí é igual a reunião de condomínio. Como é que é reunião de condomínio? Ninguém 

vai e os que vão não querem que nada aconteça. Os que vão querem puxar sardinha para 

o seu lado [...] No começo, estes produtores [de uva e vinho] foram concorrentes entre 

si, mas hoje compartilham aí os produtos da uva [os bagaços da uva que sobram da 

produção de vinho de uma família são reaproveitadas por outra família] (GA3). 

 

 

Outra competência interpessoal que emerge dos discursos e que os gestores relatam ser 

importante para o bom andamento dos projetos de DRS é o saber ouvir, analisando a realidade 

dos beneficiários e deslocando-se de si para que consigam identificar as necessidades dos 

beneficiários e proponham melhorias aos projetos, a fim de alavancar as boas práticas: 

 

 

O superintendente [de negócios e varejo] uma vez veio aqui e nós fizemos uma visita 

com ele tanto no sindicato, como na cooperativa, que é onde todos os nossos pequenos 

produtores estão unidos e foi interessante. Foi interessante para ele conhecer a nossa 

realidade, conhecer os passos que já foram dados, escutar o que não agrada os 

produtores...Ele [o superintendente] veio aqui muito mais para colher não reclamações, 

mas sugestões. Reclamações também, mas sugestões de como a coisa poderia rolar de 

uma maneira melhor. Então dali que a gente conseguiu melhorar um pouco a questão 

de...Eles estavam querendo que fizessem uma linha de crédito mais...como eu posso 

dizer...em conjunto. Não só uma pessoa. A cooperativa tomasse uma linha de crédito e 

repassasse para eles para compra de equipamentos. Era isso que eles queriam. Foi feito 

isso. Em contrapartida o banco pediu que mais parceiro entrasse aí, para melhorar as 

boas práticas deles lá, melhorasse as técnicas deles. (GER. AG. 1).   

 

 

Tendo em vista que o BEP também encara o DRS como um negócio, os gestores 

acreditam que o aumento de clientes e a fidelização dos beneficiários do programa, geralmente 

microempreendedores e pessoas de baixa renda que estão fora do mercado financeiro, é o que 

está por trás do programa. Deste modo, o aumento na renda dos trabalhadores por meio dos 

projetos de DRS refletirá em mais negócios para o banco, tornando o DRS um círculo virtuoso 

(quanto mais renda, mais negócios para o banco): 

 

[...] E nesses últimos oito anos, o banco institucionalizou essa questão [das ações 

sociais], porque claro, uma ação voluntária é uma coisa. O DRS o banco encara como 

negócio. Isso é importante frisar. Não é uma ação social, de caridade. É negócio. Por que 

o banco na hora que você tem lá, formalizou uma entidade, agora está precisando de 

crédito, está precisando de conta em banco, está precisando consumir produtos e 

serviços do banco. Então isso é importante para o banco. Trazer mais pessoas, ter mais 

clientes, não é? Você conseguir expandir uma classe. Ainda mais agora que você vê que 

vem expandindo. Quer dizer, há um desenvolvimento econômico mesmo. Então isso daí 

é visto como um negócio também. Claro que muitas vezes tem toda essa filosofia 
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mesmo de apoio à carência social, isso daí faz parte já da nossa cultura, está na missão 

do banco, de contribuir para o desenvolvimento do país (GER. RH).  

 

É uma nova forma de criar parceiros fiéis no longo prazo. Fidelizar clientes no longo 

prazo. Então, isso daí é o que está por trás, não é? Mas o DRS é um instrumento de 

emprego e renda na região, não é? Porque se não tiver emprego e renda, não tem negócio 

(GER. AG. 3).   

 

Considerando que as atividades produtivas têm de atender às necessidades de mercado ou 

apresentar algum diferencial em relação à concorrência para gerar renda aos beneficiários, o 

desenvolvimento de competências, neste sentido, está calcado no aspecto de visão de negócio: 

 
Quando visitamos o projeto, a tecnologia em uso, introduzida com apoio de consultores 

japoneses, era de papel de alta qualidade, semelhante àquela utilizada na fabricação de 

pergaminhos no Japão [...] O projeto presta a devida atenção à preservação do meio 

ambiente ao longo de toda a cadeia de valor, se orgulha de produzir o verdadeiro „bio‟ 

papel e o anuncia como tal com bom retorno de compradores em potencial 

(RELATÓRIO DA UNIVERSIDADE SOLUÇÕES, 2009, p. 27). 

 

 

 A visão de negócio também está relacionada a diversos aspectos da dinâmica de mercado, 

que contribuem para a melhoria da renda dos micro e pequenos produtores envolvidos na 

programa de DRS e aparecem nas narrativas do presente estudo e nos documentos oficiais, tais 

como: 

 

 Agregar valor aos produtos, com novas técnicas que trazem visibilidade ao mesmo: 
 

O grande desafio no caso do artesanato é você agregar valor no produto o que é já é 

realizado por eles (produtores). Então, nessa linha de pensamento, os nossos parceiros 

estão trazendo design, novos designs para o artesanato brasileiro. E dando maior 

visibilidade. Quer dizer: o próprio artesão, ele tá valorizando mais sua matéria-prima, 

seu trabalho...Então, nós estamos agregando o design e dando maior exposição. Nós 

temos no Brasil quase todo mês uma feira internacional e uma feira nacional de 

artesanato. Então mostrando para o Brasil e depois tentando exportar o produto que é 

realizado aqui no Brasil, com muita qualidade. Então quando você agrega novas 

tecnologias, escala e novos designs, com certeza, o preço do artesanato vai ser um preço 

justo, porque muitas vezes hoje é um preço aquém daquilo que deveria ser remunerado 

para o artesão (VÍDEO BEP 1 – GER. DRS MG).  

 

 

 Diversificar na produção, ampliando a possibilidade de geração de renda às famílias: 
 

Nosso assentamento começou plantando mamão [...]. Fundaram a cooperativa de 

trabalhadores de Canudos. Diversificaram a produção com outras culturas como banana, 

melancia e o milho (CARTILHA DE DRS – COOPERADO, p. 22; 23). 

 

 Infra-estrutura e abertura de mercado: 
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O benefício que trouxe esse nosso DRS aqui foi: [...] principalmente a estrutura de 

comercialização e beneficiamento dos produtos dele. Porque eles produzem mel, com 

segurança, com qualidade, com consciência ambiental, mas eles não tinham canais de 

escoamento de beneficiamento do mel. Eles não conseguiam atingir mercados. O DRS 

facilitou isso. Abrir mercados e certificar essas pessoas a nível desses mercados (GER. 

AG. 4).  

 

 Produção em escala e eliminação de atravessadores: 
 

Às vezes as pessoas tinham uma idéia e tal, achavam que era legal, só que aquilo, 

economicamente... Negocialmente, na parte econômica, você pode produzir, você vender 

para sua vizinha, para alguém [...] Mas quando você pensa em viabilidade econômica, 

você tem que produzir com escala. Sem escala não tem como você vender [...] Vamos 

supor que várias pessoas ali fossem costureiras e que de repente essas pessoas pudessem 

montar uma cooperativa. Em vez de uma fazer e ter um atravessador que pegasse dela, 

da outra e da outra, com a cooperativa elas mesmas produziriam e venderiam direto para 

uma grande fábrica de roupas (GER. AG. 5).  

 

 

Depreende-se ainda, da análise dos discursos dos entrevistados e do próprio programa de 

DRS da organização a necessidade dos gestores trabalharem as atividades produtivas com visão 

de cadeia de valor. Desenvolvendo esta competência, o gestor vai além de pensar somente na 

produção, mas começa a visualizar desde o fornecimento de insumos, a infra-estrutura existente, 

a comercialização, a distribuição, o consumidor final e todos os atores envolvidos na atividade 

produtiva: 

 

Mercado não é só conseguir alguém pra comprar o produto, não é? Não é isso! Isso é só 

uma ponta da coisa. Depois você tem que ter o transporte, o beneficiamento, a 

embalagem e até avaliação se esse comprador efetivamente vale a pena ter como 

parceiro dele. E o que vai trazer benefício para a população que trabalha com ele, com a 

família dele, com os produtores que trabalham com ele (GER. AG. 4).  

 

Então você investiu para uma pessoa fazer queijo, e essa pessoa ganhar um pouco mais 

de dinheiro com isso, ou seja, trazer um valor para a cadeia dele. Não só vender o leite, 

mas já vender produtos que agreguem valor, como queijos, doces... (GER. AG. 1). 

 

A intenção é estimular técnicas de beneficiamento, os derivados, diversificar na 

produção, ir além da farinha e do biju, produtos de pouco valor agregado. Para isso, está 

sendo desenvolvida a produção de fécula, que agrega quase 400% ao valor da raiz 

(VIDEO 1 - PRODUTOR).  

 

 

 Outra competência que emerge dos relatos dos gestores é a visão empreendedora, ou seja, 

a capacidade de descobrir onde há potencial para geração de negócios e geração de renda nas 

localidades, saindo do modelo tradicional de atendimento em agências bancárias: “porque você 

vai sair daquele mundo nosso de ter um atendimento padronizado, com clientes e você vai 
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desvendar o novo” (GER. RH). Neste sentido, um dos gerentes relata que percebeu um potencial 

de negócio na região, no caso o turismo, atualmente em evidência graças ao Circuito das uvas: 

“Então podemos associar o vinho [atividade produtiva] ao turismo. Desenvolver o pólo turístico 

com base no vinho. Melhorar essa questão das pessoas virem para cá – na região” (GER. AG. 3).  

Os gestores também desenvolveram a capacidade de identificar soluções adequadas às 

necessidades dos grupos para melhorar a comercialização dos produtos, exigindo que os mesmos 

dêem respostas adequadas a cada situação ou evento específico (ZARIFIAN, 2001):  

 

Tem gente que produz vinho aí que não tem conhecimento técnico, tem experiência do 

pai e do filho... A gente trouxe do Sul um enólogo para falar sobre aumento de 

produtividade para a cooperativa... O pessoal da universidade parceira nossa também 

veio aqui fazer o layout dos vinhos. Cada um fazia de um jeito... Eles vieram aqui para 

estudar os rótulos, ver a história da família, para deixar os rótulos com mais 

característica familiar... (GER. AG. 3).  

 

Outra ação crítica [no projeto de DRS] foi a certificação dessa cooperativa [cooperativa 

de mel] em criação de estrutura física para que eles pudessem obter certificado tanto a 

nível federal, quanto estadual, pra comercialização do produção de mel deles (GER. AG. 

4). 

 

   

Partindo para a dimensão social do programa de DRS, o BEP tem como propósito atuar 

atividades produtivas socialmente justas. Neste caso, é necessário que os profissionais tenham 

sensibilidade às diversidades sociais, uma vez que os mesmos enxergam as ações de DRS 

associadas à melhoria das condições de vida das comunidades: 

 

O DRS é uma forma de inserção social. O BEP sempre teve uma atuação para vocação 

social. Sempre foi um braço do governo, onde em muitas localidades o BEP e os 

Correios são o único contato com a população. Então o BEP se caracterizou sempre por 

ter uma ação social muito forte. Então o BEP ele se diferencia muito dos demais 

concorrentes justamente por ter essa inserção social e fazer com que a gente seja 

reconhecido pela comunidade Se ele [gestor] tiver essa sensibilidade ao seu redor, saber 

que ele pode levar desenvolvimento, que ele pode melhorar as condições de vida das 

pessoas, que ele pode melhorar a condição da sociedade, e isso serve de reflexo em todos 

os aspectos, na melhoria das condições de vida, na inserção social, isso é muito 

importante (GER. DRS).  

 

 

Os gestores podem implementar ou apoiar projetos que promovam a equidade entre os 

gêneros, contribuindo para a inclusão social, conforme apontava Sachs (2002). O relatório da 

Universidade Soluções (2009), por exemplo, destaca o papel de liderança das mulheres em DRS 

específicos como criação de peixes em tanques, fazendas de criação de frango caipira, produção 
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de fertilizantes, padaria, carvão e fábrica de sabão do Vale Itapecuru. De modo semelhante, há 

um projeto desenvolvido na cidade de São Paulo, intitulado DRS Jovem, com objetivo de 

capacitar jovens de uma região carente para o exercício da profissão de marcenaria, contribuindo 

para a transformação da realidade destes jovens, muitas vezes excluídos do mercado de trabalho 

(VÍDEO BEP 2).  

Além disso, a sensibilidade às carências sociais permitirá aos gestores identificarem 

demandas de serviços básicos (como saneamento ou saúde) até necessidades educacionais ou de 

capacitação profissional, garantindo o crescimento dos indivíduos das comunidades locais e 

contribuindo para o que Sen (2000) expansão de liberdades dos beneficiários do programa DRS:  

 

[O DRS] é uma forma da gente ajudar, não é? A gente vê as famílias melhorando. Que 

nem eu tava numa agência, que a gente trabalhava com cooperativas de reciclagem. 

Então você vê alavancar renda. E todo projeto sempre tem as ações da gente, sabe? Dar 

treinamento, educação. Dar palestras sobre higiene, saúde, crédito. Que nem 

alfabetização. Todo projeto tem isso. Se você identificar que as pessoas precisam, você 

tem que tentar viabilizar (GER. AG. 6).    

 

Seguindo nesta linha de raciocínio, um dos gestores acredita que o DRS significa avaliar 

como as pessoas se sentem, em quais aspectos melhoraram ou necessitam desenvolver, de forma 

a identificar maneiras de contribuir para o crescimento das comunidades. Isto significa que os 

gestores da instituição bancária também consideram indicadores qualitativos para avaliar o seu 

trabalho, como por exemplo o desenvolvimento social, profissional, educacional e financeiro, e 

não somente indicadores quantitativos, como a produtividade e o lucro para a organização:  

 

Para mim, trabalhar com DRS é fazer a diferença para cinqüenta, sessenta famílias aí, 

que a gente consegue atender. É ver a expressão das pessoas ali, ver que a coisa vai 

caminhando, que o crédito vai sendo aplicado, e que nessa aplicação do crédito o 

processo de desenvolvimento deles vai ocorrendo. A pessoa sai daquele estágio de 

subsistência e passa para uma condição melhor, passa a poder vislumbrar novas 

situações. 

 

[O DRS] é desenvolver as comunidades gerando trabalho, renda e cidadania, não é? 

Hoje as empresas elas têm esse compromisso com as comunidades de responsabilidade 

socioambiental. E no caso do banco a proposta de desenvolvimento sustentável é o DRS 

(EDUC. 1).  
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Neste sentido, outro gestor verbaliza a importância da capacitação profissional para não 

comprometer os projetos de DRS e, consequentemente, a geração de renda aos beneficiários do 

programa: 

 

Essa escola profissionalizante [de cursos técnicos em agronomia]: o conhecimento que a 

escola está passando para essas pessoas é muito maior do que qualquer outra coisa. São 

as boas práticas que a gente chama no agronegócio... Passar as boas práticas que dão 

certo em toda e qualquer propriedade [...] Se você não tiver preparado essas pessoas para 

receber esse tipo de fiscalização [da vigilância sanitária] pode ser que todo trabalho que 

você tenha desenvolvido vá por água abaixo. Mais cedo ou mais tarde ele vai estar 

clandestino, vai estar totalmente fora dos padrões. O banco não quer isso, a Prefeitura 

não quer isso e quem compra o queijo dele também não quer isso. Quer que esteja tudo 

dentro dos padrões (GER. AG. 1).  

 

Ainda no contexto social, os gestores das agências devem ser orientados à promoção da 

justiça social, respeitando os direitos humanos: “[No DRS] há uma preocupação para que não se 

tenha exploração infantil” (GER. AG. 2), além de contribuir para que haja a compensação justa 

pelo trabalho, de modo a evitar a exploração dos produtores:  

 

Quando você agrega novas tecnologias, escala e novos designs, com certeza o preço do 

artesanato vai ser um preço justo, porque muitas vezes hoje é um preço aquém daquilo 

que deveria ser remunerado para o artesão [...]. Você [...] elimina aquelas pessoas que 

exploram as pessoas que estão na boa fé, plantando ou fazendo o ser artesanato. Então, a 

idéia não é filantropia. A idéia é realmente cobrar pelo preço justo (VÍDEO BEP 1 – 

GER. DRS MG).  

 

A compensação justa pelo trabalho dos produtores distancia-se da idéia de filantropia, 

uma vez que a intenção do DRS é auxiliar os beneficiários a obterem uma remuneração pelo 

próprio trabalho, conforme mencionavam os autores Groot (2002), Spangenberg e Bonniot 

(1998) apud Claro, Claro, Amâncio (2008). 

Além da questão social, o BEP declara em suas diretrizes como propósito apoiar 

atividades ambientalmente corretas, ou seja, que não tragam riscos ao meio ambiente. Isto 

corresponde a outro significado que os gestores atribuem ao DRS, que suscita uma outra 

competência – orientação à preservação ambiental: 

 

Para mim [o DRS] é você, aliado a uma estratégia de negócio, promover o 

desenvolvimento sustentável nas regiões. Então o fato de você estar tratando da 

natureza, cuidando do social e gerando renda para as pessoas, você acaba fazendo a 

inclusão social. Então você colabora com as pessoas e com o meio ambiente (GER. AG. 

5).   
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Na cidade de São Paulo, por exemplo, muitos gestores estão identificando atividades que 

contribuem para a preservação do meio ambiente, como a reciclagem. Entretanto, somente 

atividades de reciclagem ainda é muito pouco, uma vez que outras ações podem ser tomadas, 

como por exemplo o incentivo à integração de tecnologias limpas a processos produtivos, tal 

como propõe Camargo (2003).   

Um dos gestores entrevistados relata que esta preocupação ambiental permitiu a 

identificação de uma atividade produtiva que contribui para a preservação do meio ambiente: “a 

apicultura é uma atividade que contribui no aspecto econômico e social, porque você gera renda 

para os apicultores, e no aspecto ambiental tem a questão da polinização, que contribui para 

preservação dos ecossistemas” (GER. AG. 4).  

Outro gestor menciona que na atividade produtiva desenvolvida na região onde atua, no 

caso a uva, todos os elementos podem ser reaproveitados, evitando desperdícios: “os bagaços da 

fruta podem ser reaproveitados, as sementes podem virar grappa, que é uma bebida italiana, o 

vinho, se perde a consistência, pode virar vinagre. Então tudo é aproveitado” (GER. AG. 3).  

 Para que as atividades atendam ao requisito de ser ambientalmente corretas, ainda é 

necessário conhecer as regulamentações ambientais (CAMARGO, 2003). Um dos tomadores de 

crédito entrevistados relatou que a atividade produtiva na qual está inserido tem de atender ao 

Programa Estadual de MicroBacias Hidrográficas do Estado de São Paulo, contribuindo para 

manter a qualidade das águas. Desta forma, cabe aos gestores manterem-se informados acerca 

destas regulamentações, inclusive em nível regional, para não comprometer esta dimensão do 

DRS: 

 

[Tenho que cumprir] normas ambientais. Conservação de pastagem, conservação de 

curva de rio, conservação de nascente. Tem todo um trabalho em cima disso. Minha 

região participa daquele programa de bacias do Estado de São Paulo, que chama 

Programa das MicroBacias. Então ele [DRS] já é em cima de preservação ambiental, de 

preservação de margem de água...Então bem em cima disso daí. E a gente tem que 

cumprir esses requisitos, tem que estar em cima das normas (TOM. CRÉD. 3). 

 

 

O programa de DRS do BEP atenta ainda para o respeito à diversidade cultural: “[quando 

você fala de DRS] você tá falando também do apoio, da promoção à diversidade cultural, que é 

uma característica genuína do Brasil, das regiões, e até deve ser mantida, deve ser acentuada, 

deve ser assumida como identidade” (GER. DRS). Desta forma, os gestores são orientados ao 
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fortalecimento das identidades regionais, retomando raízes históricas e as tradições e valores 

destas comunidades, por meio de atividades produtivas. Fischer (2002, p. 28) já enfatizava o 

desenvolvimento regional como “um processo embebido em contextos culturais, no qual o 

simbólico e o valorativo devem estar presentes”. 

O relatório da Universidade Soluções (2009) aponta que muitas atividades produtivas de 

DRS apresentam tradições culturais (como a cerâmica, o bordado e o artesanato em couro) ou 

métodos de produção que sempre foram utilizados pela comunidade (como a colheita de bagos do 

açaí). Neste contexto, um dos gestores encerra: “o DRS [desenvolvido na região] resgata a 

cultura da uva e das técnicas tradicionais de produção do vinho” (GER. AG. 3).  

Outro exemplo de preservação da identidade cultural é o apoio a duas comunidades, na 

cidade de São Paulo, para o desenvolvimento de atividades de artesanatos indígenas (VÍDEO 

BEP 2). Já o fortalecimento às identidades regionais também é destacado no relatório da 

Universidade Soluções (2009) por meio do conhecimento transmitido de pais para filhos no 

desenvolvimento da atividade produtiva:   

 
As mulheres que trabalham no projeto Amazon Paper ou no projeto de artesanato de 

Parnamirim apreciam o fato de estarem juntas no trabalho e, por vezes, também levam 

seus filhos consigo. Nas oficinas de cerâmica de Belém, os filhos são integrados na 

produção, aprendendo a arte da cerâmica com seus pais e com artesãos (RELATÓRIO 

DA UNIVERSIDADE SOLUÇÕES, 2009, p. 37).     

 

  O banco propõe ainda que o programa de DRS esteja amparado em um processo de 

concertação. Neste caminho, a concertação traz aos gestores o papel de facilitadores de relações 

entre indivíduos, grupos e atores sociais, permitindo o acesso dos beneficiários a uma atividade 

produtiva sustentável, bem como aproximando clientes, fornecedores e até os próprios atores 

sociais para auxiliarem os beneficiários em suas necessidades: 

 

O DRS, na verdade, é você somar áreas de influências e de facilitação de cada parceiro. 

O principal benefício de um DRS para uma entidade ou um grupo de pessoas que são 

beneficiadas é o que aqueles parceiros podem abrir de portas, de facilitar o acesso dessas 

pessoas a uma atividade sustentável. Mais do que, muitas vezes, um apoio financeiro. O 

banco, por exemplo, entra como parceiro e financeiro (GER. AG. 4).  

 

Eles trabalham com aquilo, mas também de uma forma bastante rudimentar. De repente 

se eu conseguir, junto com os demais atores, estabelecer lá um sistema de cooperativa e 

dentro da cadeia de valor estabelecer esse elo com fornecedor, com cliente, não é? Com 

fornecedor de matéria prima, junto com a comunidade, com a prefeitura que pode 

auxiliar na parte de legalização e etc (GER RH). 
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Às vezes eles precisam de novos pedidos de clientes, para comprar o produto deles. E o 

banco tem uma base enorme de clientes. E a gente pode estar fazendo esse link com 

clientes e fornecedores. Atividades que nossos clientes comprar ou fornecem também. 

Produziu? Vamos ver qual cliente compra essa produção (GER. AG. 6).   

 

 

Deste pressuposto, emerge a competência de articulador de redes de atores sociais em 

determinado território (sejam eles governos, empresas, sindicatos, associações, cooperativas, 

ONGs, universidades, entidades religiosas, sociedade civil, entre outros), de maneira a alcançar o 

desenvolvimento das regiões de forma integrada, compartilhada e sinérgica: “o banco é uma 

espécie de maestro da coisa [...] Nós articulamos com Sebrae, Sindicato dos Produtores Rurais, 

Prefeitura Municipal, a Coapis [Cooperativa dos Apicultores de Sorocaba e Região]” (GER. AG. 

4).   

Zarifian (2001) já ressaltava que em situações complexas os profissionais devem buscar 

mobilização conjunta, unindo as competências e integrando-as em rede. Cabe aos gestores do 

BEP, portanto, procurar promover a articulação entre estes diversos atores sociais e identificar de 

que forma cada parceiro, dentro de sua expertise, pode contribuir ao projeto, uma vez que seus 

saberes por si só não são suficientes, necessitando combiná-los ao de uma rede de profissionais 

(LE BOTERF, 2003): 

 

Vamos chamar o Sebrae [...] porque o Sebrae dá treinamento de gestão empresarial. 

Vamos chamar o Senai, porque o Senai dá treinamento sobre gestão de produção. Vamos 

ver a Prefeitura, para ver se eles conseguem arranjar um espaço melhor, se conseguem 

entrar com algum recurso [...] (GER. AG. 6).  

 

Os gestores relatam ainda a capacidade dos gestores aproveitarem a credibilidade da 

organização junto a estes projetos de DRS para agregarem cada vez mais parceiros. Desta 

maneira, os profissionais devem saber utilizar da força política do banco para criar sinergia entre 

os atores sociais a fim de construir um projeto de desenvolvimento nas localidades: 

 

Com esse peso, da nossa marca, porque para muitos lugares aí o BEP não é mais que um 

um banco, mas para muitos lugares ainda vêem com uma bandeira diferente, um 

diferencial. Então a força de um banco, a força de um banco que eu vou falar pro lado do 

negócio. Tem milhões de DRS que não são voltados para o agronegócio, mas vou falar 

pelo agronegócio, que é o que a gente convive aqui. Um banco que fomenta 60% do 

mercado, ou seja, 60% dos financiamentos que são feitos no mercado: cada R$ 1,00, R$ 

0,60 é nosso, então é muita coisa, não é? Então quando a gente leva nossa marca, isso 

daí faz uma diferença muito grande. Aí a coisa anda. A prefeitura se mexe mais, a gente 

consegue parceiros pra estar agindo com a gente, a gente conhece novas pessoas e essas 
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pessoas vão entrando no nosso sonho também, vão entrando nessa vontade de fazer 

alguma diferença aí e acaba tendo resultado (GER. AG. 1).  

 

Então ele [o projeto] consegue agregar parceiros porque o BEP está lá. É uma entidade 

certificada pelo mercado, é uma entidade reconhecida pelo mercado, que tem tradição e 

não vai emprestar sua imagem a uma atividade ou qualquer grupo de pessoas se não for 

sério, entendeu? (GER. AG. 4).   

 

Estas competências relacionadas à articulação estão calcadas na metacompetência 

comunicação (CHEETHAM; CHIVERS, 1998). Fischer (2007) compreende a gestão social, 

presente nos projetos de DRS, como um ato relacional capaz de mobilizar atores sociais. Neste 

aspecto, os gestores devem desenvolver sua capacidade de comunicação a fim de articular com 

demais atores locais que contribuirão ao projeto:    

 

Precisa saber conversar com outros órgãos, usar a força do banco para poder atuar junto 

com outros órgãos como Prefeitura, a Escola Profissionalizante que a gente trouxe para 

melhorar a capacidade técnica de nossos produtores. Atuar junto com parceiros nossos 

[...] (GER. AG. 1).  

 

 Muitos gestores relatam que já possuíam esta competência, entretanto percebem a 

necessidade de aprimorá-la sempre, principalmente para conseguirem reproduzir aquilo que 

realmente desejam junto aos beneficiários. Vale lembrar ainda que esta capacidade de 

comunicação vai além do fato de se fazer ouvir, mas de buscar um entendimento pelas partes 

envolvidas, conforme apontava Zarifian (2003): 

 

A comunicação para os atores do DRS, para os beneficiários do DRS, tem que ser muito 

fluída. Não pode ser uma coisa acadêmica para pessoas, na grande maioria, simples. Se 

você não consegue fazer com que eles se comuniquem, ou se você não consegue facilitar 

a comunicação é difícil mesmo (GER. AG. 4). 

 

Os gestores têm que ter condições de repassar para esse grupo de pessoas [os 

beneficiários] em forma de uma situação que o outro lado vai entender. Não adianta eu 

começar a falar de habilidades que eles não vão me entender. Eu preciso usar um 

vocabulário que tenha condição de atingir um objetivo (GER. AG. 5).  

 

 Tendo em vista que o DRS envolve a mobilização de atores sociais, exigindo a 

cooperação e a integração de conhecimentos para enfrentar eventos diversificados (ZARIFIAN, 

2001), é necessário que os gestores saibam construir parcerias e trabalhar em parceria: 

  

É o exercício de trabalhar em parcerias. Porque os parceiros, que são envolvidos nos 

processos de DRS, eles ainda, até por uma dinâmica do mundo que a gente vive, 
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ninguém está habituado a trabalhar em parceria. Então você está sempre querendo 

colocar o seu carimbo. Então você abrir mão do seu carimbo em prol de uma 

coletividade, em prol de uma parceria, é complicado. Porque eu vejo isso (EDUC. 1).  

 

 

 Outra competência, também relacionada ao trabalho em grupo e que emergiu dos relatos, 

é a capacidade de estabelecer bom relacionamento com os parceiros, pois caso a parceria não 

funcione conforme o esperado, o projeto fica comprometido. Por meio de um dos relatos, fica 

evidente que os gestores dependem da competência dos demais parceiros para que os projetos 

sejam concretizados: 

 

Atuar com parceiros competentes e atuar bem com eles [...] Porque muitas vezes não é 

fácil: quando um elo da cadeia se rompe, não adianta...Você vai precisar da Prefeitura, 

mais cedo ou mais tarde...O cara tem uma terra quase no meio do nada lá, não é? A 

situação da propriedade dele de que tenha um caminho pra escoar a produção. Se ele não 

conseguir escoar a produção dele, acabou. O leite dele lá e o leite dele não chegar na 

cooperativa, por exemplo, acabou. Então a Prefeitura tem que fazer a parte dela, que é 

manter as vias em bom estado, não é? [...] Se a Prefeitura fizer a coisa da maneira 

correta, tenho certeza que vai nos ajudar [...] Se um parceiro teu furar, fora toda a cadeia 

que você imaginou (GER. AG. 1). 

 

 

 Embora o DRS seja um projeto coletivo (Zapata, 2006), os gestores admitem que devido à 

credibilidade do banco, principalmente nas agências bancárias do interior, tiveram de demonstrar 

capacidade de liderança, conduzindo as ações de identificar as atividades produtivas e as 

comunidades, organizá-las em uma estrutura de cooperativa, agregar parceiros e estabelecer 

demais ações no plano de negócio:  

 

Tem que entender que todos os parceiros do DRS têm pesos iguais de decisões num 

fórum desses. O BEP não é dono do DRS. Ele é apenas um ator do DRS. Mas pela 

credibilidade do banco, pela própria estrutura organizacional do banco, o banco muitas 

vezes acaba liderando esse processo (GA4).  

 

 

Partindo para os objetivos explícitos do programa de DRS, o primeiro deles é 

democratizar o acesso ao crédito. Isto suscita como competência o conhecimento das linhas de 

crédito, inclusive linhas de crédito específicas para o DRS, tais como o Microcrédito, destinado a 

microemprendedores urbanos, e o Pronaf, voltado a microempreendedores rurais.  
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Nós somos os fomentadores também, porque o dinheiro sai da gente [...] Conhecer as 

linhas de crédito, como funcionam as linhas de crédito, como trabalhar com as linhas de 

crédito, quais os padrões do banco, quais são os documentos necessários, como ajudar o 

produtor (GER. AG. 1). 

 

 

 Outro objetivo do DRS do BEP é fomentar o associativismo e o cooperativismo, 

maximizando as potencialidades produtivas. Um dos gestores verbaliza que o DRS está associado 

à organização social dos beneficiários, permitindo que melhorem e diversifiquem a produção, 

gerando ainda mais renda: “[o DRS] é você melhorar a renda dos pequenos agricultores, quando 

você desperta neles a necessidade do associativismo ou do cooperativismo” (GER. AG. 2). Isto 

evidencia que os gestores tenham condições de identificar qual o melhor tipo de organização 

social para determinada comunidade e para a atividade produtiva que é desenvolvida e vai de 

encontro com a capacidade de se buscar soluções adequadas a cada contexto, proposta na 

concepção de evento do autor Zarifian (2001), no qual os gestores, no caso do DRS, devem 

visualizar formas de organização social que envolvam níveis de interação, cooperação e 

compartilhamento de conhecimentos e recursos adequados à cada realidade:  

 

Nós entramos em contato com a Apta [Associação Paulista dos Técnicos Apícolas] e 

entendemos que a Apta estava num estágio de organização muito bom, que era o de 

associação. O que nos precisávamos fazer e foi feito era o cooperativismo. E foi então 

criada a Coapis [Cooperativa dos Apicultores de Sorocaba e Região], que foi uma das 

ações do nosso DRS, que foi feita. Então esta entidade já estava num estágio um pouco 

mais avançado [de organização social]. Só que como associação eles tinham uma 

limitação para fazer o desenvolvimento da atividade deles. Então um dos projetos que 

foram feitos e uma ação que foi desenvolvida prioritariamente foi a criação da 

cooperativa (GA4).   

 

 

Entretanto, os gestores relatam que há dificuldade em fazer com que os beneficiários se 

organizem e trabalhem coletivamente. Desta maneira, os mesmos devem ter habilidade para 

mobilizar grupos, unindo as competências de todos os atores envolvidos nos projetos de DRS e 

integrando-as, além de procurar quebrar a resistência em relação à organização social e motivar 

os beneficiários, uma vez que estas ações podem trazer produção em escala e diversificação da 

produção: “ela sabe fazer doce, eu sei fazer salgado, ela sabe fazer trufa, a outra sabe fazer pão-

de-mel, então por que não nos juntarmos e fazermos as coisas em conjunto?” (VÍDEO BEP 2 - 

COOPERADA), além de contribuir ainda mais para a geração de emprego e renda: 
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Na verdade, tem de entender que essa dificuldade é uma dificuldade inerente ao 

processo, porque a característica do ser humano é essa: é o egoísmo, a individualidade 

[...] A gente tem superado fazendo reuniões sempre de esclarecimento. Trazendo 

experiências de outras cooperativas que têm dado certo. Mostrar que o problema que 

eles estão tendo é um problema que já existiu com outra cooperativa, em outro estágio. 

Que eles vão chegar num estágio onde isso será superado. Nós trouxemos do Sul 

também uma cooperativa de sucos naturais. A nossa aqui tem dois anos, a de lá tem dez 

anos. Tudo que eles estão passando, a cooperativa de lá já passou também. E aí você 

começa a quebrar algumas resistências (GER. AG. 3).  

 

 

 

Considerando ainda o caráter não assistencial das ações de DRS, uma outra competência 

que emerge é a capacidade de propiciar condições para que os beneficiários do programa se 

desenvolvam: “[o DRS] é uma responsabilidade, uma contribuição para inserir uma população 

carente, dar condições para eles se inserirem na sociedade, pelo trabalho. Não é filantropia” 

(GER. AG. 5). Desta forma, cabe aos gestores identificarem o limite que podem ajudar as 

comunidades, mas permitindo que os beneficiários se apropriem do projeto: 

 

 

Porque quando você vê, eles [atores sociais] acabam pecando, no sentido de querer fazer 

pela comunidade, entendeu? Coisa que a gente cansa de dizer que não é para fazer. Você 

tem que estar apoiando, mas apoiando no sentido de logo ter que sair de cena. Na hora 

que você sai de cena, isso quer dizer que o projeto foi um sucesso. Porque a coisa vai, 

independente da tua presença ou não. Então ao mesmo tempo você reconhece que as 

pessoas eles estão tão afastadas de todo o acesso à educação, à informação etc, que 

requer que você fique ao lado, apoiando e tudo, mas tomando o máximo de cuidado de 

não fazer por eles, você entendeu? (EDUC. 1). 

 

 

 Fischer (2002) compreende que uma das fragilidades dos projetos de DRS é justamente o 

fato de ser criar dependências nas comunidades. Sendo assim, os gestores devem aprender a 

participar, mas sem criar dependência: “é aquela questão – dar o peixe ou ensinar a pescar. O 

banco ensina a pescar. Ela dá todo o subsídio, dá todo o apoio em termos de conceder o crédito, 

arranjar parceiros, mas são eles [os beneficiários] que devem fazer acontecer (GA5)”.  

 Para atuar em projetos de DRS, que exigem mobilização conjunta, sensibilização de 

partes envolvidas para um objetivo comum e negociação de significados, é necessário que os 

gestores tenham disponibilidade ou predisposição, para sair da fronteira da organização (no caso 

as agências bancárias onde atuam) e ir a campo, descobrir as vocações ou potencialidades das 

regiões, identificar comunidades que necessitam de apoio (financeiro ou social) e parceiros para 

auxiliar no desenvolvimento das atividades produtivas, o que exige um trabalho além do horário 
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convencional de uma instituição bancária. É o “saber envolver-se” nos projetos, junto com as 

comunidades e os parceiros e o “quer agir”, mencionado pelo autor Le Boterf (2003): 

 

Porque para você desenvolver isso daí [o DRS], no dia-a-dia, é muito penoso. Porque 

um administrador, um gerente de agência, ele tem uma série de responsabilidades de 

cumprir lá seu orçamento, metas de produtos e serviços, e além disso ele vai fazer esse 

trabalho, que não é fácil. Você chegar numa comunidade, começar um trabalho, 

convencer as pessoas, os agentes, você tem que ir muitas vezes em reuniões à noite, 

finais de semana, não é? Incontáveis finais de semana! Dentro dos diversos horários aí 

que os atores atuam. Ele tem que ser muito desprendido para poder desenvolver 

verdadeiramente esse trabalho (GER. RH).  

 

Então tem que ter muita força de vontade. Você vai fazer praticamente isso daí [o DRS] 

muitas vezes fora do teu horário, vai ter que ir em reuniões, em prefeitura, vai ter que ir 

em sindicato, reunião em cooperativa. Então muitas dessas coisas têm que vir da nossa 

força de vontade [GER. AG. 1).   

 

A própria agência ela tem demonstrado interesse, ela tem procurado proferir palestra 

com relação a crédito rural. Questão de trazer palestra, de participar de reuniões em 

sindicato, cooperativa, visitar a propriedade. Coisa que não acontecia, entendeu? (TOM. 

CRÉD. 4).  

 

Tendo em vista que os projetos de DRS são duradouros, em determinados momentos 

evoluem ou retrocedem e, por isso, envolvem uma participação intensa dos atores sociais no 

sentido de motivar os beneficiários à organização social e apoiá-los em suas necessidades, até o 

momento em que os mesmos adquirem independência e passam a ser protagonistas do próprio 

desenvolvimento, é necessário que os gestores tenham paciência e perseverança:  

 

 

Uma coisa é você pegar uma atividade que tenha um mínimo de organização ou um 

mínimo de historia, cultura e comunidade, como é o caso da apicultura. Outra coisa é 

você pegar uma atividade que você vai começar do zero. Se você não tiver participação 

integral de todos os parceiros e muita persistência, você não conseguir desenvolver o 

DRS (GER. AG. 4). 

 

A pessoa sai daquele estágio de subsistência e passa para uma condição melhor, passa a 

poder vislumbrar novas situações. Depois, surgem novos problemas. Para mim é um 

processo contínuo, duradouro, que dá muito resultado se for bem praticado e se tiver boa 

intenção de todas as partes (GER. AG. 1).  

 

Para evitar que os projetos de DRS retrocedam, conforme relatado por alguns gestores, é 

necessário conseguir antecipar problemas, ou seja, estar sempre um passo adiante dos processos 

de DRS, pois não basta pensar somente na produção, mas em todas as etapas posteriores para 

mantê-la dentro padrões, de modo que continue a gerar renda para as comunidades: 
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Você tem sempre que estar um passo adiante do processo. Nós estamos trabalhando com 

leite e se a gente não chamar a vigilância sanitária para falar com a gente agora, não tem 

problema nenhum. Mas mais pra frente vai começar a ter as inspeções de vigilância 

sanitária, certo? Então você tem que estar pensando para frente, porque senão você vai 

esbarrar lá na frente em outros problemas (GER. AG. 1).  

 

Os gestores também relatam que a convivência com os beneficiários do programa DRS, 

geralmente comunidades carentes, possibilitaram o desenvolvimento de uma outra competência 

comportamental (CHEETHAM; CHIVERS, 1998): a capacidade de adaptação à realidade das 

comunidades onde atuam. Neste sentido, não adianta os gestores virem com seu discurso. É 

preciso que os mesmos mudem não somente a linguagem verbal, mas a linguagem corporal e o 

modo de se vestir para que consigam se aproximar dos beneficiários e convencê-los sobre o 

desenvolvimento dos projetos de DRS:  

 

 

Olha, eu vim de uma outra instituição financeira. Então eu atendia só, digamos assim, 

alta renda. Pessoas que ganhavam acima de R$ 10.000,00. Dali em diante. Ou então 

pessoas com altos investimentos. Então eram pessoas bem reservadas, que tinham uma 

filosofia de vida, tinham um jeito de ver a vida. Então, eu tinha conhecimento para lidar 

com esse publico. Quando eu vim para o banco e comecei a trabalhar com DRS, eu me 

deparei com uma coisa que eu achei extremamente importante. Quando você trabalha cm 

eles [beneficiários do programa], você tem que falar da forma que eles falam, agir um 

pouco da forma que eles agem. Deixar um pouco aquela tua imagem de bancário, com 

gravatinha e ar-condicionado, com a camisa fechadinha toda abotoada e não levar isso 

pra lá. Se eu fosse em todas as reuniões do DRS com essa mesma imagem, seria bem 

complicado. Então, essa minha capacidade de adaptação para a realidade das pessoas 

que eu estava convivendo foi importante [GER. AG. 1].  

  

 

 Depreende-se ainda das análises que os gestores, em seus discursos, evocam valores 

pessoais ou organizacionais, como por exemplo o respeito aos direitos humanos, por meio do 

compromisso assumido para que os beneficiários tenham acesso à capacitação profissional e se 

desenvolvam por meio do próprio trabalho; o respeito aos direitos do trabalho, zelando pela 

compensação justa pelo trabalho e proibição da exploração infantil; e o apoio a atividades 

produtivas que não prejudiquem o meio ambiente. Para Zarifian (2001) estes valores conferem 

sentido às decisões dos profissionais no trabalho. Desta maneira, o gestor de RH verbaliza: 

“Então [o DRS] é bem diversificado. É à vontade. Desde que seja uma coisa legal, não é? 

Obedecendo aos princípios éticos” (GER. RH). De modo semelhante, outro gestor evidencia que 

no DRS é importante trabalhar para o desenvolvimento de pessoas mais carentes, o que exige 

responsabilidade e boa intenção de todos os atores sociais: “Para mim [o DRS] é um processo 
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contínuo, duradouro, que dá muito resultado se for bem praticado e se tiver boa intenção de todas 

as partes” (GER. AG. 1). 

 O modelo dos autores Cheetham e Chivers (1998) contempla as competências éticas e 

valores, ressaltando a necessidade de se respeitar os valores pessoais e profissionais. Neste 

sentido, os gestores que atuam no DRS fazem menção ao agir com transparência e princípios 

éticos perante os parceiros e as comunidades: “você tem que respeitar os parceiros, os produtores. 

Senão você se afasta do campo. E eu, como profissional, tenho consciência de que tenho que 

melhorar cada vez mais para entender as necessidades deles” (GER. AG. 1).  

 Os gestores do BEP muitas vezes atuam como agentes sociais, identificando necessidades 

e mobilizando demais atores para supri-las, colaborando para o desenvolvimento das 

comunidades: “e aí num dado momento o banco apresenta um novo papel para esse 

administrador, que é papel de gestor social, não é? Ou seja, olhar o seu entorno, as 

potencialidades que ele pode atuar no sentido do desenvolvimento” (EDUC. 2). Desta forma, 

apareceram nos discursos dos gestores referências a princípios éticos e valores altruístas, uma vez 

que os mesmos assumem um compromisso com o desenvolvimento das comunidades, de forma 

que os projetos podem refletir nas condições de vida de uma coletividade, evidenciando a 

característica eticamente orientados para a promoção do desenvolvimento de indivíduos e das 

regiões: 

 

Agora, se você quiser fazer um verdadeiro DRS, que é unir pessoas, trabalhar em prol de 

um grupo e esse grupo se desenvolver de uma forma que ele consiga melhorar a renda, 

melhorar a capacitação técnica, para ocorrer de fato o desenvolvimento que seja 

sustentável por mais tempo, e não a gente só soltar „agora vai ser um 

desenvolvimentista‟, não é? Cinco anos ali no processo enchendo capital no cara e 

depois a gente corta e acaba até não sendo benéfico, não é? (GER. AG. 1).   

   

 

Vale lembrar ainda que os projetos de DRS são únicos, uma vez que as regiões e as 

atividades produtivas são diferentes, os parceiros têm suas próprias dinâmicas de atuação e a 

cultura em cada comunidade é peculiar: “não tem pacote pronto, não tem modelo que sirva para o 

Brasil inteiro” (VÍDEO BEP 2 – SUPERINTENDENTE DE NEGÓCIOS E VAREJO). Assim, 

os projetos devem ser construídos junto com as comunidades e com os atores sociais, 

considerando cada realidade: “você não leva o modelo e sim junto com os atores você constrói o 
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modelo para aquela situação” (VÍDEO BEP 2 – SUPERINTENDENTE DE NEGÓCIOS E 

VAREJO). 

 Os gestores, portanto, podem utilizar seus saberes para cada situação, de acordo com o 

contexto onde vão atuar. É o “saber transpor” de Le Boterf (2003): “As soluções são locais. Você 

que vai ter achar soluções dentro da sua região, dentro da forma com que as pessoas trabalham 

aqui. Até porque cada região muda muito, não é?” (GER. AG. 1).  

 Nas grandes capitais, como São Paulo, muitas agências estão identificando atividades 

produtivas relacionadas à reciclagem e ao artesanato. Entretanto, a intenção do banco é expandir 

cada vez mais o programa de DRS, o que exige dos gestores a capacidade de “desvendar o 

urbano” (GER. RH). Desta maneira, a descoberta de novas atividades que possam ser 

desenvolvidas, atendendo a princípios sustentáveis, apresenta-se como um desafio a enfrentar:  

 

E no urbano. Esse é o grande desafio do banco. Desvendar o urbano. O DRS urbano. 

Puxa, como é que se desvenda isso, não é? Primeira coisa: quando você uma metrópole 

como São Paulo, bem vou pensar aqui reciclagem, primeira coisa que vem à mente: 

reciclagem, reciclagem, não é? Será que só existe isso? Ou então costureiras, artesanatos 

e tal...Então você começa a desvendar. Que nem eu tenho um caso concreto, que eu 

conheço razoavelmente bem, que é aqui em Parelheiros. Parelheiros é um outro mundo. 

Estão dentro da capital, extremo da zona sul. Então você tinha lá um grupo que começou 

a trabalhar com patchwork. [...] A diversidade é total. Cabe a cada um, a cada unidade, 

entender a região dele, tá? E tentar desvendar o que pode ser feito dentro daquela 

realidade. Então é bem diversificado. E a vontade (GER. RH).  

 

E cada agência vai achar a tua força aí no DRS. No caso, a nossa [agência] aqui, ela 

atende...Mas tem outras agências que podem ver, sei lá: Olha, tem DRS de lixo, tem 

DRS de beira de rio, tem DRS de tudo que já se viu aí! Uma hora a agência, qualquer 

agência tem capacidade de gerar um. Não vou falar de São Paulo, que é um pouco 

complicado, não falo em grandes cidades, não. Até lá também, mas todas as agências 

também não. Mas aqui no interior é muito fácil de ver as coisas. Falar que não dá pra 

fazer, dá sim... (GER. AG. 1).  
 

Depreende-se ainda da análise das entrevistas outra metacompetência, a reflexão, que não 

foi explícita pelos gestores, mas revelou-se nas entrelinhas dos discursos. Cheetham e Chivers 

(1998) atribuem importância a ela, uma vez que permite aos indivíduos avaliarem as ações e os 

resultados dos projetos e promoverem avanços, conforme evidencia um dos gestores: “A gente se 

reúne com o pessoal do banco, os parceiros aqui, no caso a Prefeitura, o sindicato, o Sebrae, os 

beneficiários e vamos rever essas ações, o que que a gente fez que não está dando certo e vamos 

tentar corrigir” (GER. AG. 2).  Esta reflexão quanto às ações dos projetos é realizada tanto no 

escopo quantitativo (número de famílias atendidas, número de projetos desenvolvidos, o quanto 
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estes números estão se revertendo em negócios para o banco) quanto no escopo qualitativo 

(melhoria nos indicadores econômicos das regiões, desenvolvimento social, educacional e 

profissional dos membros das comunidades onde os gestores atuam). 

Os discursos dos gestores, portanto, refletem um olhar positivo sobre a realização do 

programa DRS, de modo que evidenciam o desenvolvimento de atividades produtivas que 

tornam-se fonte de renda e trabalho, preservam o meio ambiente e fortalecem as identidades 

regionais, contribuindo para a melhoria dos indicadores de qualidade de vida das comunidades.  

 A prática profissional, portanto, remete que os gestores das agências bancárias do presente 

estudo estão operacionalizando os significados esposados pela organização, evidenciando a 

capacidade de responder aos desafios propostos. Entretanto, a organização ainda tem o desafio de 

direcionar ações de desenvolvimento de competência mais relacionadas ao contexto onde os 

gestores atuam (tais como o ambiente urbano) e que ampliem a circularidade atual do significado 

do trabalho (SANDBERG, 2000), uma vez que a literatura compreende que as ações de DRS tem 

uma motivação maior, que inclui o atendimento de demandas sociais, tais como o 

desenvolvimento das regiões e das comunidades, e para os quais todos os gestores devem guiar 

sua atuação, o que nem sempre ocorre na prática, quando os profissionais, por exemplo, deixam 

de apoiar projetos que apresentem imediata viabilidade econômica.  

O quadro 8 apresenta o significado das ações de DRS para os gestores entrevistados e o 

reflexo destes no desenvolvimento das competências. Para alguns, o DRS é encarado como uma 

oportunidade de negócio para o banco, para outros o DRS é um instrumento de inclusão social ou 

de desenvolvimento de atividades produtivas que preservam o meio ambiente. Considerando que 

o desenvolvimento de competências também está calcado na formação pessoal (socialização, 

biografia pessoal), educacional e profissional (experiência/trajetória), conforme propõe Le Boterf 

(2003), cada gestor dá ênfase maior a algum aspecto no DRS. Neste sentido, é interessante 

observar que os gestores, sujeitos desta pesquisa, compreendem DRS em estreita associação com 

sua área de formação. Os gestores com formação em Economia, por exemplo, enfatizam a 

necessidade da viabilidade econômica dos projetos de DRS, já o gestor com formação em 

Marketing enxerga com maior ênfase o potencial de negócio da região, associando a atividade 

produtiva ao turismo. De outro modo, os gestores com formação em administração vêem as 

parcerias e as relações entre os indivíduos, grupos e atores sociais como importantes para que o 

DRS prospere. E o gestor de DRS, formado em Sociologia, compreende que o DRS contribui 
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para o fortalecimento das raízes culturais nas localidades, uma vez que as atividades produtivas 

preservam as tradições locais.  

Isto evidencia que a compreensão do que é e como operacionalizar DRS é polissêmica. 

Tal diversidade terá implicações para as ações, para as competências a serem mobilizadas por 

estes profissionais, uma vez que seus discursos explicitam diferentes perspectiva: o DRS como 

um negócio, o DRS como instrumento de justiça social, o DRS como estímulo à organização 

social e o DRS como um meio de facilitação de relações entre indivíduos, grupos e atores sociais 

para o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. Por um lado, é um aspecto 

positivo, pois permite um olhar e uma ação ampla e multifacetada sobre DRS, mas pode ser um 

fator limitante em alguns contextos, especialmente se há uma concentração muito forte de uma 

perspectiva sobre a outra. Neste caso, os programas de desenvolvimento têm de estar atentos para 

equacionar e buscar o equilíbrio entre os gestores, em prol de interesses do DRS que são, por 

natureza, múltiplos.     

O quadro 8 representa a síntese dos olhares dos gestores sobre DRS e as competências a 

eles associadas.  

 

Quadro 8 – Síntese dos significados sobre DRS 

 

Síntese dos significados das ações de DRS Competências desenvolvidas 

[O DRS] é desenvolver as comunidades gerando 

trabalho, renda e cidadania, não é? Hoje as empresas 

elas têm esse compromisso com as comunidades de 

responsabilidade socioambiental. E no caso do banco a 

proposta de desenvolvimento sustentável é o DRS 

(EDUC. 2).  

 

O DRS é uma forma de inserção social. O BEP sempre 

teve uma atuação para vocação social. Sempre foi um 

braço do governo [...] Se ele [gestor] tiver essa 

sensibilidade ao seu redor, saber que ele pode levar 

desenvolvimento, que ele pode melhorar as condições de 

vida das pessoas, que ele pode melhorar a condição da 

sociedade, e isso serve de reflexo em todos os aspectos, 

na melhoria das condições de vida, na inserção social, 

isso é muito importante (GER. DRS).  

-Orientação a um novo padrão de desenvolvimento 

(sustentável);  

 

-Orientação à promoção da justiça social. 

Para mim, trabalhar com DRS é fazer a diferença para 

cinqüenta, sessenta famílias aí, que a gente consegue 

atender. É ver a expressão das pessoas ali, ver que a 

coisa vai caminhando, que o crédito vai sendo aplicado, 

e que nessa aplicação do crédito o processo de 

desenvolvimento deles vai ocorrendo. A pessoa sai 

-Orientação ética para a promoção do desenvolvimento 

dos indivíduos (educacional, profissional e social) e das 

regiões (melhoria dos indicadores econômicos e 

sociais); 
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daquele estágio de subsistência e passa para uma 

condição melhor, passa a poder vislumbrar novas 

situações. 

 

[O DRS] é uma forma da gente ajudar, não é? A gente 

vê as famílias melhorando [...] Então você vê alavancar 

renda. E todo projeto sempre tem as ações da gente, 

sabe? Dar treinamento, educação. Dar palestras sobre 

higiene, saúde, crédito. Que nem alfabetização. Todo 

projeto tem isso (GER. AG. 6).    

 

Olha o DRS, para mim, opinião pessoal, o DRS é um 

mercado [...] Ele é um mercado que não adianta a gente 

vir com roupagem de mercado pessoa física, mercado 

pessoa jurídica, falando nos termos de banco. Ele é um 

mercado com necessidades próprias. Com tempo 

próprio, com uma dinâmica própria. E que a gente tem 

que aprender como é que esse mercado funciona [...] 

(EDUC. 2). 

- Aprendizagem sobre o DRS; 

- Capacidade de adaptação à realidade das comunidades. 

 

 

[...] E nesses últimos oito anos, o banco institucionalizou 

essa questão [das ações sociais], porque claro, uma ação 

voluntária é uma coisa. O DRS o banco encara como 

negócio. Isso é importante frisar. Não é uma ação social, 

de caridade. É negócio. Por que o banco na hora que 

você tem lá, formalizou uma entidade, agora está 

precisando de crédito, está precisando de conta em 

banco, está precisando consumir produtos e serviços do 

banco. Então isso é importante para o banco. Trazer 

mais pessoas, ter mais clientes, não é? [...] (GER. RH).  

 

É uma nova forma de criar parceiros fiéis no longo 

prazo. Fidelizar clientes no longo prazo. Então, isso daí 

é o que está por trás, não é? Mas o DRS é um 

instrumento de emprego e renda na região, não é? 

Porque se não tiver emprego e renda, não tem negócio 

(GER. AG. 3).   

- Visão de negócio (potencial de mercado, diferencial 

competitivo), visão de cadeia de valor, visão sistêmica 

(cenários, demandas sociais, dinâmicas sociais do 

território e impactos ambientais da atividade produtiva) 

e visão empreendedora (descobrir potencial de negócio 

na região), para que os projetos gerem renda para os 

beneficiários e negócios para o banco. 

Para mim [o DRS] é você, aliado a uma estratégia de 

negócio, promover o desenvolvimento sustentável nas 

regiões. Então o fato de você estar tratando da natureza, 

cuidando do social e gerando renda para as pessoas, 

você acaba fazendo a inclusão social. Então você 

colabora com as pessoas e com o meio ambiente (GER. 

AG. 5).   

- Orientação à preservação ambiental.  

 

[o DRS] é você melhorar a renda dos pequenos 

agricultores, quando você desperta neles a necessidade 

do associativismo ou do cooperativismo (GER. AG. 2). 

- Avaliadores do tipo de organização social mais 

adequada a cada contexto. 

 

O DRS, na verdade, é você somar áreas de influências e 

de facilitação de cada parceiro. O principal benefício de 

um DRS para uma entidade ou um grupo de pessoas que 

são beneficiadas é o que aqueles parceiros podem abrir 

de portas, de facilitar o acesso dessas pessoas a uma 

atividade sustentável. Mais do que, muitas vezes, um 

apoio financeiro. O BEP, por exemplo, entra como 

parceiro e financeiro (GER. AG. 4).  

- Facilitadores de relações entre indivíduos, grupos e 

atores sociais para o desenvolvimento de uma atividade 

produtiva sustentável.  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas (2010) 
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Em síntese, o BEP propõe que seus gestores atuem como catalisador de ações, o que na 

prática corresponde à coordenação e mobilização de atores sociais que, articulados, contribuem 

para que os beneficiários do programa explorem suas potencialidades produtivas.  

Neste tópico, a análise das entrevistas e a análise documental permitiram identificar uma 

gama de competências que os gestores desenvolvem para atuar nos projetos de DRS, conforme 

mostra a figura 18. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 18: Competências necessárias para atuação em projetos de DRS    

Fonte: Elaborado pela autora com base no modelo de competências de Cheetham e Chivers (1998, p. 275) e no 

referencial teórico de Fischer (2002) e Fischer et al. (2006) 
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 Cabe ainda ressaltar que há uma série de outras competências relacionadas à capacidade 

dos gestores formularem projetos de DRS, que foram classificadas pelos gestores como visão 

sistêmica, ou seja, uma visão geral sobre aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais que 

caracterizam as regiões, já que o DRS é visto pelos gestores, sobretudo, como uma oportunidade 

de negócio, de forma que o interesse é que as atividades produtivas, uma vez desenvolvidas, 

continuem a gerar renda para os trabalhadores e, consequentemente, mais negócios para o banco. 

Sendo assim, os gestores ressaltam no discurso os seguintes aspectos:  

a) identificação do mercado real e potencial para os produtos desenvolvidos, formas de 

distribuição e comercialização dos produtos, principais compradores e concorrentes;  

b) análise de cenários, identificando pontos positivos, negativos, ameaças e oportunidades 

da atividade produtiva;  

c) análise de demandas sociais nas regiões, como saneamento básico, saúde e educação;  

d) análise de impactos ambientais com o desenvolvimento da atividade produtiva;  

e) identificação da dinâmica social do território, ou seja, os atores que compõem o 

território, lideranças que atuam nos territórios, relações de forças, a cultura da comunidade;  

f) atenção a mudanças de cenários que podem afetar as atividades produtivas, tais como 

aspectos legais, ambientais, evolução tecnológica, além de outras questões que interfiram na 

atividade produtiva. 

Tendo em vista a discussão sobre as competências e os significados atribuídos pelos 

gestores ao DRS, passa-se agora para as considerações finais. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nos últimos anos, os crescentes problemas socioambientais e a conseqüente 

responsabilização dos atores sociais a enfrentarem estes problemas têm feito com que as 

empresas, entre elas as instituições financeiras, caminhem no sentido de reposicionar suas 

estratégias empresariais de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável.  

 Um dos atores que emergiram com esta proposta de desenvolvimento foi o BEP, agente 

financeiro do Governo Federal, cuja história está calcada no apoio e desenvolvimento de 

programas voltados para a construção de um país socialmente justo, bem como no incentivo e 

promoção de divulgação de conhecimentos e práticas de promoção à cidadania, como prega a 

missão da empresa. 

 Entretanto, para que a organização possa se comprometer em conduzir seus negócios com 

base em princípios sustentáveis, é necessário que seus agentes corporativos estejam preparados 

para assumir este desafio. Neste sentido, o presente trabalho buscou compreender como ocorre o 

processo de desenvolvimento de atores corporativos para atuarem em projetos de DRS. 

Pretendeu-se empreender uma análise das ações educativas da organização objeto de estudo, no 

que se refere ao desenvolvimento de competências necessárias para a atuação de gestores nos 

projetos de DRS. 

 Para responder aos objetivos propostos, foi conduzido um estudo de caso no BEP, uma 

instituição financeira pública que lançou o programa de DRS no ano de 2000, com a promessa de 

impulsionar o desenvolvimento sustentável nas regiões onde o banco está presente, estabelecendo 

um discurso no sentido de mobilizar atores econômicos, políticos e sociais para práticas de apoio 

a atividades produtivas com bases sustentáveis. 

 A organização investe em algumas ações educativas, a fim de preparar seus agentes 

corporativos para conduzirem os projetos de DRS nas regiões onde o banco atua. Estas ações 

dividem-se em duas vertentes: formais e informais.  

 A primeira ação formal de desenvolvimento de competências proposta pela organização, 

intitulada programa de certificação interna em responsabilidade socioambiental (RSA) e 

desenvolvimento regional sustentável (DRS), atuou inicialmente em duas frentes: a) 

contextualizar a discussão e debater o conceito de sustentabilidade; b) conscientizar os gestores 

da necessidade de que suas ações se dêem por um processo participativo que envolva 
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planejamento de ações que transformem o padrão de desenvolvimento atual, por meio do diálogo 

e do estabelecimento de um pacto entre os atores sociais.  

As apostilas do programa apresentaram ainda o conceito sobre DRS, bem como conceitos 

relacionados ao tema, tais como cadeia de valor, cooperativa, associação, alianças, parcerias e 

redes de cooperação, aglomerados, arranjos produtivos locais e sistemas produtivos. Desta 

maneira, o investimento em conhecimento, um dos recursos de competências (RUAS, 2001), foi 

intenso. Este programa de certificação foi fruto de uma construção interna da organização e, em 

um primeiro momento, é uma iniciativa válida, considerando a importância de disseminar o 

conceito de DRS em uma organização com as proporções gigantescas do Brasil, contribuindo 

para a formação de uma linguagem comum e o alinhamento do discurso dos gestores em todo o 

território nacional. 

Contudo, apesar de tal investimento ser importante, o programa de certificação apresenta, 

por exemplo, as atribuições dos principais órgãos que compõem o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente, mas não considera especificidades ambientais locais, tais como o Programa das 

Microbacias do Estado de São Paulo, por meio do qual os projetos em desenvolvimento 

sustentável devem contribuir para manter a qualidade das águas. Isto leva a crer que a 

organização necessita desenvolver ações educativas mais condizentes com a realidade que os 

gestores vivenciam, conforme propõe Bitencourt (2006). 

O programa de certificação interna ainda cita as etapas da proposta de DRS, desde a 

capacitação dos atores sociais, a escolha das atividades produtivas, da equipe de trabalho, até a 

elaboração dos planos de negócios e monitoramento e avaliação dos mesmos. Embora a 

metodologia se constitua como um guia para os gestores conduzirem os projetos, atentando para 

aspectos importantes como a integração de atores sociais e um olhar para aspectos econômicos, 

ambientais, sociais, culturais e políticos que devem ser considerados na condução dos projetos, 

seu formato é o mesmo para toda a organização, o que Fischer (2002) considera uma fragilidade, 

uma vez que em um país de proporções e diversidades gigantescas tais quais o Brasil, a 

organização está tratando de forma semelhante o modo como os projetos devem conduzidos. 

Vale destacar ainda que a certificação interna também tem sua eficácia ao permitir a 

incorporação do conhecimento às práticas do trabalho dos gestores, o que já é um avanço em 

ações educativas, conforme mencionava Ruas (2001). Ao reforçar aspectos como os Objetivos do 

Milênio, o programa de certificação contribui para despertar nos gestores a necessidade de 
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condução de ações em educação, respeito ao meio ambiente e autonomia das mulheres em 

projetos de DRS. Parte do resultado deste investimento pode ser observado nas entrevistas aos 

gestores desta pesquisa e na análise documental, uma vez que alguns mencionaram a condução de 

projetos ou proposta de condução de projetos de DRS nos quais, por exemplo, as mulheres 

assumem a liderança. 

A segunda ação formal proposta pela organização, um curso presencial voltado para 

funcionários da organização e parceiros nos projetos de DRS, segue na mesma linha do programa 

de certificação de competências, e também fracassa na capacidade de observar o contexto de 

atuação dos gestores. Neste curso, bastante expositivo, há poucas atividades dinâmicas que levem 

os gestores a proporem ações efetivas nas regiões onde operam. Isso ficou claro nas entrevistas 

conduzidas nesta pesquisa, quando os gestores mencionam que a atividade produtiva apresentada 

na ocasião do curso era uma atividade rural, desenvolvida nas agências da região Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste, bem distante da realidade de São Paulo, por exemplo. Aqui, fica a crítica que as 

ações educativas devem ser desenhadas de forma mais associada ao contexto em que os gestores 

atuam (ZARIFIAN, 2001; LE BOTERF, 2003), ensejando na customização de ações educativas a 

partir de características econômicas, políticas, sociais, ambientais, culturais e territoriais inerentes 

a cada localidade onde os projetos são executados.  

O curso presencial avança no sentido de estimular os gestores a inserir o diagnóstico de 

uma atividade produtiva em uma ferramenta de DRS da organização (o sistema de DRS do BEP). 

Este sistema permitiu aos gestores identificarem carências, tais como demandas de crédito não 

atendidas, falta de instituições de educação básica e profissional, bem como identificação de 

grupos com carência de renda e de organização social que podem desenvolver atividades 

produtivas. Neste sentido, o fato de a organização ter desenvolvido um sistema que facilite a 

identificação de informações importantes para a condução dos projetos de DRS, tal como propôs 

Brito (2006) ao mencionar a responsabilidade do Estado em disponibilizar sistemas de 

tecnologias que auxiliem nos serviços de informações de interesse empresarial, já é um avanço, 

tendo em vista que a partir do momento em que a organização identifica carências, bem como 

grupos que podem desenvolver uma atividade produtiva, os gestores podem trabalhar em cima 

destas informações para suprir tais carências e dar continuidade ao DRS. 

Embora o discurso dos gestores tenha dado grande ênfase a estas ações formais como 

propulsoras de desenvolvimento, há de se ponderar seus limites, uma vez que nas narrativas não 
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emergiram contribuições para alguns elementos importantes retratados pela literatura sobre DRS, 

como o conhecimento sobre a região, a cultura, a dinâmica da região, a relação de forças nos 

territórios e o conhecimento sobre os parceiros, evidenciando que ainda há de se caminhar para o 

desenvolvimento de ações educativas que proporcionem estas experiências aos gestores.  

Neste sentido, a organização avançou no sentido de propor um MBA Executivo em DRS, 

a terceira ação formal para desenvolvimento de competências. Do ponto de vista teórico, o curso 

discute o território a partir do conceito de sustentabilidade e suas dimensões (econômica, social, 

ambiental e cultural), remetendo aos princípios de Brito (2006), no qual o espaço territorial é 

concebido como um agente de transformação social. O vasto conteúdo programático, abordando 

as dimensões do DRS, bem como aspectos que permeiam a atuação dos gestores nos territórios, 

como gestão de pessoas, marketing, finanças e estratégia, além de assuntos contemporâneos 

como práticas de RSA nas organizações, políticas econômicas (como PPA, PAC e PPPs), 

políticas sociais nos territórios, movimentos sociais, ONGs e sociedade civil, auxiliam na 

formação de gestores multiqualificados (FISCHER, 2007). Isso porque as atividades de DRS 

exigem contribuição de diversas ciências, para que os gestores sejam capazes de atuar nos 

territórios, respondendo às diversas situações da realidade social. Vale destacar ainda que o fato 

de o MBA ser lecionado à distância confere uma flexibilidade ao processo educativo, de modo 

que os gestores podem focar nos assuntos que mais o interessam ou necessitam aprimorar nas 

suas experiências cotidianas. 

O MBA também possui algumas atividades dinâmicas, facilitando a interação entre os 

gestores, como os fóruns, ferramenta na qual os tutores e os alunos debatem os temas e questões 

relacionadas às disciplinas, a mesa redonda, o painel de opiniões para confronto de idéias sobre 

um mesmo tema, e os encontros, que tornam-se uma oportunidade de desenvolvimento de 

competências (BONOTTO; BITENCOURT, 2006).  

Entretanto, a principal contribuição do MBA está na residência social, de forma que os 

gestores devem atuar em um projeto de DRS, sugerindo ainda a melhoria ou alteração em algum 

aspecto do projeto, o que permite a incorporação de conhecimentos explorados no curso à prática 

profissional, semelhante aos miniprojetos de competências sugeridos por Ruas (2001). Esta 

experiência prática dos gestores permite o desenvolvimento do “saber agir”, ao enfrentarem 

situações e assumirem responsabilidades nos projetos de DRS, e o “saber interagir”, ao 

trabalharem com os demais atores, procurando compreender os valores e cultura das 
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comunidades locais (FISCHER, 2007, p. 4), além de desafiá-los continuamente no 

desenvolvimento de novas capacidades, conforme preconizava Paloniemi (2006). O exercício da 

reflexão sobre a experiência em um DRS também contribui para o desenvolvimento de outras 

competências, uma vez que os gestores têm de analisar suas ações nos projetos e sugerir avanços 

(SCHÖN, 1983), bem como para o melhor entendimento sobre o significado do trabalho 

(SANDBERG, 2000).  

Desta maneira, o MBA pauta-se em conhecimentos, troca de experiências e vivências, 

relacionando a teoria à prática profissional, além do exercício da reflexão, desafiando os gestores 

a concretizarem os princípios de DRS à ação efetiva, conforme propõe Ruas (2001).  

Já no campo das ações informais, apesar dos gestores relatarem poucas experiências dessa 

ordem, evidencia-se que as mesmas foram consideradas significativas para o desenvolvimento de 

suas competências. As experiências e as vivências desafiaram os gestores a desenvolverem ainda 

mais suas capacidades para atuação no DRS. O trabalho junto a comunidade carentes, antes dos 

processos de intervenção local, por exemplo, auxiliou os gestores a desenvolver a capacidade de 

mobilização de atores sociais para a melhoria da realidade das comunidades. De modo 

semelhante, a vivência com grupos de produtores familiares auxiliou estes profissionais da 

agência a identificarem carências nas comunidades, tais como organização social ou educacional, 

dando respostas a demandas cotidianas, conforme propõe Fischer (2007).  

Os grupos de trabalho, considerados por Bitencourt (2006) como estímulos constantes à 

reflexão, contribuíram para o desenvolvimento dos profissionais e serviram para complementar 

habilidades, principalmente ao contarem com um assistente técnico da área rural e demais atores 

que conhecem aspectos técnicos da atividade produtiva além de estimularem a troca de 

experiências entre gestores do banco e parceiros, enriquecendo as discussões sobre os projetos da 

organização. O estudo evidencia que estes grupos de trabalho têm como pilares a indagação, a 

reflexão e o diálogo, contribuindo para o aprimoramento constante dos profissionais nos projetos 

de DRS.  

Vale destacar ainda a interação entre os gestores do banco e os assistentes técnicos rurais 

contribuiu para que os gestores aprendessem mais sobre aspectos técnicos da atividade produtiva, 

tais como safras, cadastro como produtor rural, atuação da vigilância sanitária, o que auxiliou no 

avanço dos projetos.   
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Por fim, como ação informal, o fórum, um instrumento para comunicação entre os 

gestores de DRS, embora não seja explorado em toda a sua potencialidade, é considerado pelos 

gestores como importante ferramenta auxiliar na troca de experiências e, consequentemente, na 

disseminação de informações importantes aos projetos.  

Ao desenhar um projeto educativo mesclando ações formais e informais, a BEP 

potencializou o desenvolvimento de competências para implementação de projetos de DRS, já 

que não entendeu que tal formação é produto de ações particulares, mas sim de um processo 

dinâmico e inter-relacionado, de modo que as ações formais, mesmo com todas as suas 

limitações, contribuíram com conhecimentos para guiar a atuação dos gestores. Já as ações 

informais auxiliaram no agir de acordo com as necessidades locais, ensejando na combinação de 

práticas formais e informais de desenvolvimento de competências (BITENCOURT, 2006) que 

preparem os gestores para atuarem de acordo com cada contexto e para o “saber transpor” (LE 

BOTERF, 2003), uma vez que os gestores devem encontrar soluções locais pertinentes a cada 

região onde atuam. As ações informais podem ainda auxiliar no “desvendar urbano”, um dos 

desafios a serem enfrentados pela organização, tendo em vista que o objetivo é expandir o 

programa DRS e descobrir novas atividades produtivas, que na cidade de São Paulo apresenta-se 

como um obstáculo evidente, visto que muitos projetos de DRS estão se concentrando em 

atividades de reciclagem e artesanato.  

O desenvolvimento de competências, portanto, ocorre por meio das ações formais e 

informais que a organização proporciona. Entretanto, tendo por base a definição de competência 

sob a ótica interpretativista, também é importante considerar o significado que os profissionais 

atribuem ao trabalho, uma vez que estes refletem em suas ações e, consequentemente, no 

desenvolvimento de competências (SANDBERG, 2000).  

Por se tratar de uma instituição financeira, os gestores acreditam que o DRS significa 

facilitar o acesso ao crédito, o que exige dos mesmos um conhecimento sobre as linhas de 

crédito, especialmente o microcrédito, voltado a microempreendedores urbanos, e o Pronaf, 

voltado a microempreendedores rurais. Embora o discurso dos gestores seja competente sob a 

ótica de Sachs (2004), isto é, compreendem que o crédito deve ser um instrumento de inclusão 

social, por se tratar de uma instituição bancária, a ação nem sempre corresponde à lógica 

esposada. Caso os tomadores de crédito nas ações de DRS tenham alguma restrição financeira em 

outra entidade bancária o acesso ao crédito torna-se difícil, comprometendo todo o projeto de 
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DRS. Neste sentido, a dificuldade no acesso ao crédito remete a uma viabilidade econômica 

inserida numa racionalidade de exclusão social, o que demonstra que a lógica dos negócios nem 

sempre está em harmonia com os princípios sustentáveis.  

Seguindo nesta linha de raciocínio, os gestores encaram o DRS também como uma 

oportunidade de aumentar sua base de clientes, na maioria das vezes pessoas de baixa renda e 

microempreendedores excluídos do mercado financeiro, bem como fidelizar estes clientes, que 

continuarão a utilizar os serviços e linhas de crédito do banco. Este aspecto evidencia que os 

gestores têm de lidar com um contexto paradoxal, uma vez que o DRS deve ser um instrumento 

de inclusão social, entretanto, a práxis profissional às vezes remete ao apoio a projetos que 

apresentem imediato retorno financeiro, quando o desejável, na ótica do DRS, é auxiliar as 

comunidades a desenvolverem uma atividade produtiva que em um dado momento pode não ser 

potencialmente viável, mas que por meio de capacitação profissional e de organização social 

estes beneficiários alcancem um retorno financeiro. 

Por outro lado, alguns gestores têm a consciência que o DRS encarado como uma 

oportunidade de negócio para a organização significa não somente gerar resultados quantitativos, 

ou seja, número de famílias atendidas, projetos desenvolvidos e beneficiários utilizando linhas de 

crédito do banco, mas também resultados qualitativos, como a melhoria dos indicadores 

econômicos das regiões, desenvolvimento social, educacional e profissional dos beneficiários do 

programa, de maneira que a relação DRS-negócio torna-se um círculo virtuoso: quanto mais as 

regiões e as comunidades se desenvolvem, mais negócios são gerados para o banco.   

 Devido ao caráter negocial do programa DRS, os gestores desenvolveram sua visão de 

negócio, aprendendo a identificar uma atividade produtiva que atenda necessidades de mercado 

ou que apresente algum diferencial em relação à concorrência. Pensam também em agregar valor 

aos produtos, por meio de novas tecnologias que trazem maior visibilidade, diversificar na 

produção, produzir em escala e na infra-estrutura existente em todas as etapas da cadeia 

produtiva, a fim de que os projetos de DRS não fiquem comprometidos, conforme ressaltava 

Barbosa (2007).  

Ainda para os gestores entrevistados, as ações de DRS estão associadas à melhoria da 

qualidade de vida, por meio da geração de trabalho, renda e cidadania dos beneficiários, 

permitindo que estes beneficiários atuem como agentes do próprio desenvolvimento e dinamizem 

atividades produtivas com seus próprios recursos locais. Neste sentido, os gestores são orientados 
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à promoção da justiça social, identificando carências sociais, tais como serviços básicos, 

educacionais e de capacitação profissional, bem como diversidades sociais, tendo em mente a 

necessidade de projetos que coloquem em evidência a equidade entre gêneros, assim como alguns 

que já existem e nos quais as mulheres já exercem liderança. Vale ressaltar ainda a preocupação 

dos gestores com a compensação justa pelo trabalho, ao atentarem para o preço justo de uma 

produção e a venda direta aos compradores, evitando exploração dos produtores, o que remete 

aos princípios da dimensão social do desenvolvimento sustentável mencionados pelos autores 

Claro, Claro e Amâncio (2008). 

Os gestores também enxergam o DRS como um meio para a preservação ambiental, tendo 

em vista que um dos propósitos do programa DRS é apoiar atividades produtivas ambientalmente 

corretas. Sendo assim, estão identificando atividades que contribuem para a preservação do meio 

ambiente, como a reciclagem e a apicultura, e enxergando a necessidade de aproveitar todos os 

elementos de uma atividade produtiva, como por exemplo, a uva, que pode virar bebida e 

vinagre. Outra capacidade que os gestores desenvolvem, no aspecto ambiental, é o conhecimento 

de normas ambientais locais, tais como o Programa Estadual de MicroBacias Hidrográficas do 

Estado de São Paulo, que contribui para a manutenção da qualidade das águas. 

Entendem ainda que o DRS desperta a organização social, estimulando os beneficiários a 

se unirem em associações ou cooperativas, de forma a melhorar e diversificar a produção. Isto 

evidencia a capacidade dos gestores em identificarem o tipo de organização social mais adequada 

para cada comunidade ou atividade produtiva e, consequentemente, a capacidade de mobilização 

de grupos, unindo as competências de todos os envolvidos nos projetos e integrando-as para o 

desenvolvimento de uma atividade.  

Tendo em vista que o DRS do BEP está amparado em um processo de concertação, os 

gestores acreditam que uma das funções do DRS é facilitar as relações entre indivíduos, grupos e 

atores sociais, permitindo o acesso dos beneficiários a uma atividade produtiva sustentável. Neste 

sentido, os mesmos reconhecem ainda sua capacidade em articular redes de atores sociais, 

identificando a expertise de cada parceiro que pode contribuir ao projeto.  

No tocante à diversidade cultural, os gestores são orientados ao fortalecimento das 

identidades regionais, resgatando métodos tradicionais de produção e apoiando o 

desenvolvimento de atividades que contribuam para a preservação cultural das comunidades, tais 

como atividades de artesanatos indígenas, tal como propõe Sachs (1993).  
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Vale destacar que apesar do DRS, em uma instituição financeira, ser compreendida em 

uma lógica de mercado, os gestores já começam a rever suas capacidades tradicionais, ampliando 

o sentido do trabalho para além de indicadores quantitativos, isto é, avaliando o seu trabalho 

também sob a ótica qualitativa, com atenção à expressão das pessoas e ao atendimento a suas 

necessidades, bem como seu desenvolvimento social, educacional e profissional. Desta maneira, 

as narrativas dos gestores sinalizam que estão começando a compreender que o DRS não pode vir 

rotulado apenas como uma política de mercado, tal como o mercado pessoa física, mercado 

pessoa jurídica, visto que há uma motivação maior, que não só melhorar o lucro do banco, mas 

também contribuir para o atendimento de demandas sociais, como o desenvolvimento das 

comunidades carentes.  

Já a organização parece não estar acompanhando este raciocínio, uma vez que 

compreendem o DRS, sobretudo, como uma oportunidade de negócio para ampliar sua base de 

clientes de baixa renda e microempreendores, e sem maiores riscos para o banco, tendo em vista 

que os dados levantados reforçam que a inadimplência do Pronaf nos programas de DRS é 43% 

menor em relação a demais usuários da linha de crédito Pronaf (LEMOS, 2009).   

Tendo em vista ainda o compromisso com o desenvolvimento das comunidades carentes, 

estes profissionais estão orientados ao desenvolvimento dos indivíduos e das regiões, uma vez 

que suas ações refletem nas condições de vida de uma coletividade, o que exige responsabilidade. 

Desta maneira, cabe aos gestores serem verdadeiros quanto às potencialidades produtivas e locais 

das comunidades, sem supervalorizá-las, conforme propõe Fischer (2002).  

É possível depreender, portanto, que o programa DRS do BEP contribuiu para a 

concepção de um novo tipo de gestor. Um gestor que ultrapassa as fronteiras da organização, vai 

a campo e olha o seu entorno, descobrindo oportunidades de negócio que permeiam uma nova 

lógica de desenvolvimento, ancorada no desenvolvimento das regiões e de suas respectivas 

comunidades de forma sustentável, comunidades que necessitem de apoio, bem como parceiros 

que possam auxiliar no atendimento de demandas, sejam elas sociais, educacionais, financeiras 

ou materiais.  

É um gestor que deve deslocar-se de si para identificar as necessidades de cada 

comunidade e atuarem no atendimento das mesmas, mas até um determinado limite, uma vez que 

o objetivo de um DRS é que os beneficiários tornem-se independentes e apropriem-se dos 

projetos, conforme propõe Fischer (2002). Para tanto, é um gestor que conhece a região onde 
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atua, o potencial de mercado e de geração de emprego a partir de uma atividade produtiva 

desenvolvida, a dinâmica social da região (atores, lideranças, relações de forças), condições 

climáticas e cultura da região. Desta forma, tem de transitar por áreas de conhecimento distintas 

de sua formação original, conhecendo áreas de negócios que até então não faziam parte de sua 

expertise, como por exemplo atividades de bovinocultura, bem como o desenvolvimento do 

trabalho nesta área (relações legais, trabalhistas, modo de produção).  

Por fim, este profissional tem de saber se comunicar, utilizando uma linguagem verbal 

adequada para fazer-se compreender junto a comunidades carentes, bem como uma linguagem 

corporal (modo de se vestir) para que consiga se aproximar dos beneficiários do programa, além 

de construir parcerias e estabelecer um bom relacionamento com estes parceiros, para que o 

projeto não seja comprometido.  

Entretanto, independente da motivação dos gestores em relação ao DRS, seja este motivo 

a promoção do acesso ao crédito, uma nova oportunidade de negócio para o banco, a inclusão 

social, a preservação ambiental ou ainda a facilitação das relações entre indivíduos, grupos e 

atores sociais, as ações dos gestores de agências bancárias do presente estudo estão em curso, de 

forma que promovem a articulação de atores sociais a fim de explorar vocações regionais. Desta 

maneira, caminham para melhorar a competitividade das economias locais e contribuir para o 

desenvolvimento das comunidades, retomando o que a literatura propõe quando se pretende 

desenvolver as regiões atendendo a princípios sustentáveis (CARVALHO FILHO, 1999).  

Vale ressaltar que o discurso dos gestores acerca dos projetos de DRS apresenta múltiplos 

entendimentos, de modo que cada gestor confere maior ênfase em algum aspecto do DRS 

(econômico, social, ambiental, político, cultural ou territorial). Isto ocorre porque o 

desenvolvimento de competências é fruto também da formação pessoal (socialização, biografia 

pessoal), educacional e profissional (experiência/trajetória) de cada indivíduo, conforme propõe 

Le Boterf (2003), e que estas características contribuem para um olhar com maior ênfase a um 

dos aspectos do DRS. Neste sentido, é importante que a organização crie mecanismos de auto-

reflexão, conduzindo os gestores a compreenderem quais aspectos estão consideram ou ainda 

necessitam considerar no processo de desenvolvimento de competências para DRS. 

Como implicações práticas, é fundamental que a organização exponha os gestores a 

reconhecerem e explorarem todas as oportunidades de aprendizagem, desde as ações formais até 

ações informais que extrapolem os programas de formação, como os fóruns de discussão e os 
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grupos de trabalho, contribuindo para o auto-desenvolvimento destes profissionais, ao se 

tornarem responsáveis pelo seu próprio processo de crescimento, conforme propõe Bitencourt 

(2006). Fica ainda a sugestão para que a empresa atente para o processo de transição de gerências 

bancárias e estabeleça um ritual para que a competência dos gestores torne-se uma competência 

organizacional, evitando que o mesmo leve todo o conhecimento e experiências ao sair de uma 

agência bancária.  

Além disso, o estudo evidencia a necessidade de uma negociação de outra ordem com os 

gestores, que não só o lucro para a organização ou, no caso do DRS, o número de projetos de 

DRS ou famílias atendidas com o programa, mas o desenvolvimento das regiões, de forma a 

melhorar os indicadores econômicos e sociais das localidades em que atuam, bem como 

promover o desenvolvimento das comunidades no aspecto educacional e profissional, o que 

consequentemente refletirá nas condições de vida destas comunidades. Neste contexto, fica a 

sugestão para a organização pensar na lógica do DRS como uma nova concepção de trabalho a 

ser expandida por toda organização, de forma que os profissionais atuem visando não somente 

seu auto-desenvolvimento ou o desenvolvimento da organização, mas também no sentido de 

saírem de sua zona de conforto e contribuírem para a melhoria do entorno onde atuam.  

Para os programas de formação, o estudou colocou em evidência a necessidade de se 

investir em ações que estimulem a prática, bem como trazer experiências mais associadas às 

características econômicas, políticas, sociais, ambientais, culturais e territoriais a cada localidade, 

a fim de que os gestores possam enxergar com mais propriedade seu campo de atuação. Ainda em 

relação às ações educativas, tendo em vista que uma ação competente não se constitui em 

programas de duração restrita, a organização deve investir na formação contínua dos gestores 

para a melhoria de aspectos como o desvendar de novas atividades produtivas e a comunicação 

com os parceiros e o mercado, uma vez que a competência tem a idéia de educação contínua 

condizente com a realidade e necessidade dos profissionais, da organização e da sociedade 

(BITENCOURT, 2006). 

 Já para a academia, o presente estudo contribuiu para lançar luz a um novo olhar sobre 

competências, em uma dimensão pouco explorada (a dimensão societal), que se preocupa, 

sobretudo, com a capacidade de os profissionais extrapolarem os limites da organização e 

identificarem de que maneira podem contribuir para o desenvolvimento das regiões e das 

respectivas comunidades, ampliando o sentido do trabalho para além de questões de geração de 
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maximização de lucro para os acionistas. Sendo assim, com a crescente responsabilização das 

organizações para a implementação de ações que permitam o desenvolvimento das comunidades 

atendendo a princípios sustentáveis, é necessário que os profissionais estejam preparados a 

responderem demandas sociais.  

De modo semelhante, o estudo contribui para o avanço das discussões sobre competências 

na perspectiva política, uma vez que a construção do DRS é alavancado por meio de processos 

participativos e exige a articulação de atores e forças sociais, bem como para a necessidade de se 

compreender as relações sociais que influenciam desenvolvimento de uma localidade.   

 Para futuros estudos, sugerem-se as seguintes propostas: 

 Estudar as competências coletivas nos grupos de trabalho de DRS; 

 Estudar a aprendizagem social nos grupos de trabalho de DRS, tendo em vista que a 

interação dos gestores com os atores sociais, com saberes, experiências e visões distintas, 

propicia um ambiente favorável à aprendizagem social.  

 Estudar os processos de transição de gerências bancárias e analisar como cada tipo de 

processo de transição impacta na apropriação de competências;   

 Caracterizar o perfil dos profissionais e/ou dos atores locais (formação pessoal, 

educacional e profissional) que atuam nos projetos de DRS e analisar o quanto estas 

características impactam nos projetos de DRS; 

 Analisar quais as competências desenvolvidas por cada grupo de profissionais e/ou de 

atores locais que atuam nos projetos de DRS, de acordo com sua formação pessoal 

(biografia pessoal e socialização), educacional e profissional (experiências/trajetórias).    
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

Gestor de Recursos Humanos e Gestor de Desenvolvimento Regional Sustentável 

 

1) Na sua percepção, quais as competências necessárias para os agentes corporativos 

atuarem em projetos de DRS? 

 

2) Há algum processo para selecionar atores corporativos para atuarem em DRS? Caso 

positivo, quais os critérios de seleção?                          

 

3) Existe alguma definição que norteia o desenvolvimento de competências para DRS?             

                                                                                               

4) A organização desenvolve ações para preparar os atores corporativos para atuarem em 

projetos DRS? Caso positivo, quais são estas ações e com que freqüência ocorrem?  

            

5) Os profissionais têm a possibilidade de atuar em projetos diversificados (ex. atividades 

produtivas diversificadas; regiões diversificadas)?     

                                                 

6) A organização possibilita o encontro de atores corporativos com profissionais externos 

(ex. consultores, acadêmicos) para discutir os projetos de DRS?               

   

7) Há grupos de trabalho, fóruns, encontros, reuniões para discussão sobre os projetos / sobre 

as práticas de DRS? Caso positivo, quais profissionais participam destes encontros? Com 

que frequência ocorrem estes encontros?  

                             

8) As ações educativas desenvolvidas pela organização já passaram por revisões? Caso 

positivo, o que levou a organização a revisar estas ações? O que foi modificado nesse 

processo? Quem participou destes processos de revisão? 

                                           

9) Os atores corporativos recebem feedback/são avaliados sobre sua atuação nos projetos de 

DRS? Caso positivo, com que freqüência? Quais os critérios de avaliação?Caso não haja 

feedback positivo da atuação deles, quais as ações da organização para melhorar seu 

desempenho? 

 

10) Para a organização, o que significa desenvolver projetos de DRS?  

 

11) O que é uma atuação competente em projetos de DRS?  

 

12) Qual o papel dos profissionais do banco nos projetos de DRS? 

 

13) Na sua opinião, quais experiências formativas / educativas (formais e informais) um 

gestor tem de passar para desenvolver competências para conduzir projetos de DRS? 

 

14) Na sua opinião, estas ações de desenvolvimento da organização (formais e informais) 

estão contribuindo para capacitar os atores corporativos a atuarem em projetos de DRS? 

Em que sentido estas ações contribuem? Caso contrário, em quais aspectos a organização 
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deve avançar (quais experiências formativas / educativas sugere para o aprimoramento da 

capacidade de trabalho dos profissionais neste campo)? Quais os desafios? 

 

15) Na sua opinião, os projetos de DRS têm gerado resultados positivos? Quais? A que você 

atribui esses resultados? 

 

 

Educadores corporativos 

 

1) Quais as ações educativas da organização para preparar os atores corporativos para 

atuarem em projetos DRS? Com que freqüência estas ações ocorrem? 

 

2) Estas ações educativas procuram desenvolver quais competências para atuação em 

projetos de DRS? 

 

3) As ações educativas desenvolvidas pela organização já passaram por revisões? Caso 

positivo, o que levou a organização a revisar estas ações? O que foi modificado nesse 

processo? Quem participou destes processos de revisão? 

 

4) Para a organização, o que significa desenvolver projetos de DRS? 

 

5) Na sua opinião, qual o papel dos profissionais do banco nos projetos de DRS? 

 

6) Na sua opinião, quais as experiências / aprendizagens mais significativas (formais e 

informais) que um gestor tem de passar para desenvolver competências para trabalhar em  

projetos de DRS? 

 

7) Na sua opinião, estas ações de desenvolvimento da organização (formais e informais) são 

suficientes para capacitar os atores corporativos a atuarem em projetos de DRS? Caso 

contrário, em quais aspectos a organização deve avançar? Quais os desafios? Quais 

experiências formativas / educativas sugere para o aprimoramento da capacidade de 

trabalho dos profissionais neste campo?  

 

 

Gestores e funcionários de agências bancárias 

 

1) Você passou por algum processo seletivo para atuar em projetos de DRS? Caso positivo, 

relate o histórico de sua participação (como se envolveu, por quê?).  

 

2) Em sua opinião, quais as competências necessárias para atuar em projetos de DRS? 

 

3) A organização desenvolve alguma ação para prepará-lo na atuação de projetos de DRS? 

Caso positivo, quais são estas ações e com que freqüência ocorrem?   

 

4) Você tem a possibilidade de atuar em projetos diversificados (ex. atividades produtivas 

diversificadas; regiões diversificadas)? Caso positivo, a organização o prepara para atuar 

em projetos diversificados? 
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5) Você tem a possibilidade de discutir sobre os projetos de DRS com profissionais externos 

à organização (ex. consultores, acadêmicos)?        

                                                

6) Você participa de algum grupo de trabalho, fóruns, encontros e reuniões para discussão 

sobre os projetos / práticas de DRS? Caso positivo, quais profissionais participam destes 

encontros? Com que freqüência participa destes encontros? Quais os principais assuntos 

discutidos?     

 

7) As ações educativas desenvolvidas pela organização já passaram por revisões? Caso 

positivo, o que você acredita ter levado a organização a revisar estas ações? O que foi 

modificado nesse processo? Você participou destes processos de revisão?                                            

                                                                                             

8) Você recebe algum feedback/é avaliado sobre sua atuação nos projetos de DRS? Caso 

positivo, com que freqüência? Quais os critérios de avaliação?  

 

9) Para você, o que significa trabalhar/desenvolver projetos de DRS?  

 

10)  Qual o papel dos profissionais do banco nos projetos de DRS? 

 

11)  Na sua opinião, quais as experiências / aprendizagens (formais e informais) mais 

significativas que o levaram a desenvolver competências para atuar com projetos de 

DRS? 

 

12) Como você avalia os programas de formação da empresa?  Na sua opinião, as ações de 

desenvolvimento da organização (formais e informais) são suficientes para capacitá-lo a 

atuar em projetos de DRS? Caso positivo, de que forma estas ações tem contribuído para 

sua atuação em projetos de DRS? Caso contrário, em quais aspectos você acredita que a 

organização deve avançar?  

 

13) Na sua opinião, quais experiências formativas / educativas (formais e informais) sugeriria 

para o aprimoramento de sua capacidade de trabalho neste campo? 

 

14) Quais as maiores dificuldades que você enfrenta nos projetos de DRS? Como você tem 

superado estas dificuldades? Como a organização tem ajudado a superar estas 

dificuldades? Como você acredita que a organização pode apoiar o seu desenvolvimento 

para uma atuação competente em projetos de DRS? 

 

15) Você gostaria de acrescentar algo? 

 

 

Tomadores de crédito dos projetos de DRS 

 

1) Para você, o que significam os projetos de DRS? 

 

2) Para você, qual a importância do crédito nos projetos de DRS?  
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3) Quais critérios o banco utilizou para concessão de crédito ao seu projeto? 

 

4) Como você avalia o sistema de concessão de crédito do banco para projetos de DRS? 

 

5) Há alguma condição, estabelecida pelo banco, que pode comprometer a liberação do 

crédito? 

 

6) Quais os documentos solicitados pelo banco para concessão de crédito a projetos de DRS? 

 

7) Quais profissionais do banco analisaram o projeto para concessão de crédito (ex. gestor da 

conta; especialistas)? O projeto foi submetido à apreciação de alguma comissão?  

 

8) Após a liberação do crédito, o banco continuou acompanhando a situação do projeto (o 

atendimento às solicitações realizadas no momento da concessão)? Quais critérios do 

projeto os profissionais do banco acompanham? Como você avalia o acompanhamento 

dos profissionais do banco nos projetos de DRS? 

 

9) Na sua opinião, qual o papel dos profissionais do banco nos projetos de DRS? Como você 

avalia a atuação destes profissionais nos projetos de DRS? Qual a contribuição destes 

profissionais para os projetos de DRS? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 Atores sociais: organizações privadas, públicas, sociedade civil, ONGs, universidades, sindicatos, entidades 

religiosas, entre outros. 
ii
 Clarkson (1995, p. 106) define stakeholders como “pessoas ou grupos que tenham, ou exijam, direitos de 

propriedade ou interesses na organização, em suas atividades passadas, presentes ou futuras”. 


