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RESUMO 

Este trabalho se propôs a discutir o contexto em que os profissionais de sustentabilidade 

emergem, como eles vêm aprendendo no exercício de suas funções e seu papel nas 

organizações. Para tal, a pesquisa abordou as bases conceituais acerca do tema 

sustentabilidade e analisou os processos de aprendizagem desse profissional, levando em 

consideração a Teoria da Aprendizagem Experiencial. Atualmente, as pressões de toda a 

sociedade em relação aos dilemas da sustentabilidade vêm se intensificando dia após dia. Há 

também um reconhecimento de que as empresas podem desempenhar um papel significativo 

na promoção da sustentabilidade. Em meio a essa dinâmica, emergem os profissionais de 

sustentabilidade no mercado, como uma resposta do empresariado a esse movimento de 

pressão e engajamento. Sendo assim, este estudo se propôs como objetivo principal descrever 

e analisar a trajetória de atuação destes profissionais de sustentabilidade ao longo do exercício 

de suas funções, buscando compreender o processo de aprendizagem dos mesmos. Como 

objetivo secundário, procurou analisar e discutir o papel e lugar que este profissional vem 

ocupando nas organizações, conhecendo desafios, dificuldades, avanços e tendências em suas 

trajetórias. Para tanto, conduziu-se uma pesquisa qualitativa ancorada no paradigma 

interpretativista, cuja estratégia de investigação foi a análise de narrativas. Na primeira etapa 

da pesquisa, foi realizada uma revisão sistemática da literatura sobre os profissionais de 

sustentabilidade. Na segunda etapa, foram entrevistados 12 profissionais de sustentabilidade 

de diversas empresas. Os resultados mostram que a maioria das empresas ainda se encontra 

em fase de desenvolvimento da sustentabilidade e que o papel desse profissional ainda está 

em construção de sentido. Alguns deles assumem o discurso empresarial e estão ali com a 

missão de transformar essa agenda que foi imposta às empresas em lucro ou benefícios outros. 

É quando seus esforços se concentram em “falar a linguagem dos negócios” e sua função se 

resume a tornar a área palatável para o universo corporativo. Suas trajetórias são permeadas 

por processos de aprendizagem, sobretudo informais, e por diversos desafios, entre eles: o 

“analfabetismo” em sustentabilidade nas empresas, a necessidade de reconhecimento da sua 

relevância e a constante ameaça de enxugamento da área. Em termos de avanços, destacam-se 

o aumento da pressão das novas gerações e da sociedade, bem como um acúmulo maior de 

conhecimento sobre sustentabilidade. Quanto às tendências, estas oscilam entre perspectivas 

positivas e negativas. Espera-se que o estudo possa ter contribuído para apresentar um 

mapeamento da trajetória desses profissionais no Brasil. 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Desenvolvimento Sustentável. Profissionais de 

Sustentabilidade. Aprendizagem Experiencial. Narrativas. 



 
	  

ABSTRACT 

This study aims to discuss the context in which sustainability professionals emerge, how they 

have learned in the exercise of their functions and their role in organizations. For this, the 

research addressed the conceptual bases on the sustainability theme and analyzed the learning 

processes of this professional considering the Experiential Learning Theory. Currently, the 

pressures of the whole society in relation to the dilemmas of sustainability have been 

intensifying day after day. There is also recognition that companies can play a significant role 

in promoting sustainability. In the midst of this dynamic, the professionals of sustainability 

emerge in the market, as a response of the business to this movement of pressure and 

engagement. Therefore, this study aims to describe and analyze the performance trajectory of 

these sustainability professionals throughout the exercise of their functions, seeking to 

understand their process of learning. As a secondary objective, it sought to analyze and 

discuss the role and place that this professional has been occupying in the organizations, 

knowing challenges, difficulties, advances and tendencies in their trajectories. For that, a 

qualitative research anchored in the interpretative paradigm was conducted, which strategy of 

investigation was the analysis of narratives. In the first stage of the research, a systematic 

review of the literature on sustainability professionals was carried out. In the second stage, 12 

sustainability professionals from different companies were interviewed. The results show that 

the majority of companies are still in the development phase of sustainability and that the role 

of this professional is still in the process of making sense. Some of them take the business 

speech and are there with the mission to transform that agenda that was imposed on 

companies for profit or other benefits. It is when his efforts focus on "speaking the language 

of business," and his job is simply to make the area palatable to the corporate universe. Its 

trajectories are permeated by learning processes, especially informal ones, and by several 

challenges, among them: "illiteracy" in sustainability in companies, the need to recognize 

their relevance and the constant threat of downsizing in the area. In terms of advances, the 

increase in pressure from the new generations and from society, as well as a greater 

accumulation of knowledge about sustainability, stand out. As for the trends, these oscillate 

between positive and negative perspectives. It is hoped that the study may have contributed to 

mapping the trajectory of these professionals in Brazil. 

 

Keywords: Sustainability. Sustainable development. Sustainability Professionals. 

Experiential Learning. Narratives. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho se propôs a discutir o contexto em que os profissionais de sustentabilidade 

emergem, como eles vêm aprendendo no exercício de suas funções e seu papel nas 

organizações. Para tal, a pesquisa abordou as bases conceituais acerca do tema 

sustentabilidade e analisou os processos de aprendizagem desse profissional, levando-se em 

consideração a Teoria da Aprendizagem Experiencial de Kolb (1984). 

O profissional de sustentabilidade nas organizações aparece em meio a um movimento de 

pressão que passa a se exercer sobre as empresas para que respondam a demandas 

socioambientais (STRAND, 2014; GALLAGHER, 2016; KIRON et al., 2015; WELZEL, 

2014; ELKINGTON, 2012). A criação de uma “área” de sustentabilidade e/ou da “função” ou 

“cargo” do gestor de sustentabilidade é uma das formas que o empresariado vem encontrando 

para responder a exigências legais e histórico-sociais que lhe são impostas. A despeito do fato 

de que a ideia da sustentabilidade é cercada de controvérsias, paradoxos e desconfianças, haja 

visto todo o debate que hoje se acirra com a saída dos Estados Unidos dos acordos 

internacionais, os escândalos envolvendo empresas nacionais e internacionais como o 

rompimento da barragem de Mariana no Brasil ou os casos de escravidão na indústria têxtil, 

para citar somente alguns exemplos recentes, há uma parcela expressiva de países e de 

empresas que reconhece a necessidade de responder a objetivos de sustentabilidade e 

contribuir para as discussões relativas aos mesmos (ISO 26.000; WBCSD; CEBDS; CBPG; 

ONU; KIRON et al., 2015). 

Um dos principais desafios dessas discussões que envolvem o tema da sustentabilidade é 

que não se trata de uma questão de natureza técnico operacional, que se resolve com uma 

soma de investimentos tecnológicos somente. Como afirma Scully-Russ (2012, p.400), “o 

único caminho para um futuro sustentável é que as pessoas ao redor do mundo desenvolvam 

uma nova consciência, com novos valores e uma nova epistemologia”. Além disso, mesmo 

que se apregoe, como diz Farias et al. (2013, p. 83), que “o desafio maior que se impõe à 

humanidade, neste século, é o do desenvolvimento sustentável”, o termo se refere, sobretudo, 

a uma ideia-força (SACHS, 2002) que comporta uma série de nuances pouco claras e 

altamente abrangentes, o que dá margem para múltiplas interpretações sobre seu significado, e 

desafia a sua concretização, acompanhamento e avaliação.  

Conforme declara Pojasek (2012), muitos são os termos ou expressões utilizados para se 

definir ou conceituar sustentabilidade. Muitas denominações são associadas a este conceito, 

como responsabilidade social, responsabilidade social corporativa ou cidadania corporativa 
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(quando se aborda especificamente organizações), sustentabilidade ambiental e 

desenvolvimento sustentável. “A Responsabilidade Social Corporativa é a implementação da 

sustentabilidade na esfera corporativa. [...] A RSC está interligada ao conceito de 

desenvolvimento sustentável, já que tem alicerce conceitual no tripé da sustentabilidade: as 

dimensões econômicas, ecológicas e sociais” (WELZEL, 2014, p. 176). Contudo, 

independente do termo ou expressão utilizado e das discussões acadêmicas acerca de como 

estes se relacionam, parece haver um consenso global sobre a relevância dos problemas 

existentes associados aos mesmos. Kiron et al. (2015) contribuem para esta perspectiva ao 

afirmarem que a sustentabilidade se apresenta como o principal imperativo moral e 

econômico do século XXI e uma das principais fontes de oportunidades e riscos para as 

empresas. 

Os desafios que envolvem o desenvolvimento sustentável são responsabilidade literal de 

todos, governos, organizações e sociedade civil. Porém, uma das questões mais relevantes  a 

ser endereçada está conectada ao empresariado: a necessidade de mudança dos padrões de 

produção e consumo no mundo. John Elkington (2012, p. 36) atesta que se está vivenciando 

uma revolução cultural global, em que “as empresas, muito mais que as organizações 

governamentais e não governamentais, estarão na posição de comando.” Ao mesmo tempo, 

nesse ambiente extremamente desafiador, diversas organizações já estão sendo testadas por 

clientes e mercados financeiros em relação a seu comprometimento com os pilares da 

sustentabilidade, o econômico, ambiental e social (ELKINGTON, 2012). 

Em dezembro de 2010, foi lançada a ISO 26.000, a Norma Internacional de 

Responsabilidade Social, elaborada por um grupo de trabalho contendo mais de noventa 

países e mais de quinhentas organizações, com representação do primeiro, segundo e terceiro 

setores (ISO 26.000). Em essência, a ISO tem o objetivo de ser o consenso mundial de 

diretrizes acerca de como as organizações devem atuar de forma socialmente responsável, a 

fim de contribuírem para o desenvolvimento sustentável. O documento traz a perspectiva de 

que “Organizações em todo o mundo, assim como suas partes interessadas, estão se tornando 

cada vez mais cientes da necessidade e dos benefícios do comportamento socialmente 

responsável” (ISO 26.000, 2010, p. vii). No texto, se afirma que o desempenho geral das 

organizações estará cada vez mais relacionado ao desempenho das mesmas em relação às 

sociedades em que operam e a seus impactos no meio ambiente, ou seja, serão alvo de 

investigações criteriosas por parte de suas diversas partes interessadas. Além disso, o 

documento atesta que o desempenho de uma organização em responsabilidade social pode 

influenciar diversos fatores como vantagem competitiva, reputação, capacidade de atrair e 

19 



 
	  

manter trabalhadores e/ou conselheiros, acionistas, clientes, a percepção de investidores, 

proprietários, doadores, patrocinadores e da comunidade financeira, bem como o 

relacionamento da organização com empresas, governos, mídia, fornecedores, clientes e a 

comunidade em que opera (ISO 26.000). 

Esse contexto ressalta, portanto, a necessidade de ser estruturada e impulsionada, nas 

diversas organizações do setor privado, uma agenda de sustentabilidade. E, para que essa 

agenda seja impulsionada e implementada, deverão existir profissionais preparados para fazê-

lo. Documento do movimento Globally Responsible Leadership Initiative (GRLI), “Liderança 

Globalmente Responsável: Um Chamado Ao Engajamento” (2005, p.2) declara que “A 

liderança que é necessária agora e no futuro pode ser descrita como uma liderança 

globalmente responsável. [...] Ela é baseada na compreensão fundamental da interconexão do 

mundo e do reconhecimento da necessidade de avanços econômicos, sociais e ambientais”. 

Estes profissionais devem ser cada vez mais capacitados para gerenciar os desafios da 

sustentabilidade, bem como engajar estrategicamente todos os stakeholders das respectivas 

cadeias de valor em relação à agenda de sustentabilidade. 

O profissional de sustentabilidade surge, então, nesse cenário. Uma das evidências de que 

os mesmos vêm ganhando expressão no mundo corporativo no Brasil foi a criação, em 2012, 

da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável – ABRAPS – 

uma instituição sem fins lucrativos, que tem como foco principal a atuação do profissional 

pelo desenvolvimento sustentável. A instituição busca “fortalecer a atuação do profissional 

que atua com os objetivos do desenvolvimento sustentável. [...] A entidade busca contribuir 

com o fortalecimento da atividade do profissional pelo desenvolvimento sustentável” (site 

ABRAPS). No âmbito internacional, desde o fim de 2006, existe a International Society of 

Sustainability Professionals (ISSP), que representa a principal associação de profissionais de 

sustentabilidade do mundo. Sua missão principal é a de “Empoderar profissionais para 

promover a sustentabilidade em organizações e comunidades em todo o mundo”. Como 

associação profissional, a ISSP tem foco na capacitação dos profissionais de sustentabilidade 

por meio da Certificação Profissional de Sustentabilidade ISSP, no compartilhamento de 

conhecimento e em pesquisa. 

No Brasil, segundo dados da revisão sistemática realizada na primeira etapa deste projeto 

de pesquisa, poucos ainda são os estudos que abordam a atuação destes profissionais no 

exercício de suas funções. A revisão foi conduzida nas bases EBSCO, ProQuest ABI / 

INFORM  Complete, SciELO e SPELL e analisou um total de 678 artigos acadêmicos, dos 

quais apenas nove foram selecionados na segunda etapa de triagem, por abordarem 
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efetivamente algum tópico relacionado à gestão da sustentabilidade nas empresas, à atuação 

de profissionais de sustentabilidade, ou mesmo de profissionais que trabalhassem com o tema, 

porém sem exercerem cargos de sustentabilidade. Pesquisa quantitativa realizada em 2015, 

pela Deloitte em conjunto com a ABRAPS, contribui para essa constatação, pois comunicou 

em seu relatório o ineditismo dos resultados apresentados, afirmando que “Esta pesquisa traça 

um perfil inédito do profissional de sustentabilidade, abordando a sua formação, a estrutura 

que encontram nas empresas para atuar e os desafios na gestão de seus projetos”. São 

contribuições válidas para agregar informações novas sobre esses profissionais. Porém, ainda 

persiste uma lacuna de conhecimento acerca do processo de construção do papel e da 

trajetória desses profissionais que exercem cargos específicos de sustentabilidade nas 

empresas. Faz-se relevante conhecer a dinâmica de aprendizagem desse profissional no 

exercício de sua função, bem como seus anseios, dificuldades, sucessos, fracassos e desafios. 

A fim de contribuir para o avanço de conhecimento científico relacionado à atuação 

desses profissionais de sustentabilidade nas organizações, o estudo em questão buscou 

endereçar a seguinte pergunta de pesquisa: Como os profissionais de sustentabilidade vêm 

construindo sua trajetória de aprendizagem, no exercício de suas funções, e que papel vêm 

assumindo nesse contexto? 

Como objetivo principal, portanto, esta pesquisa se propôs a descrever e analisar a 

trajetória de atuação destes profissionais de sustentabilidade ao longo do exercício de suas 

funções, buscando compreender o processo de aprendizagem dos mesmos, bem como colocar 

em discussão o papel que esse profissional vem assumindo nesse contexto. Pretendeu 

também, como objetivos secundários: 

1- Descrever a trajetória do profissional de sustentabilidade nas organizações objeto de 

estudo; 

2- Identificar os processos de aprendizagem experiencial neste percurso; 

3- Analisar e discutir o papel e lugar que este profissional vem ocupando nas 

organizações, conhecendo desafios, dificuldades, avanços e tendências em suas trajetórias. 

Com o intuito de se atender aos objetivos propostos para esta investigação, foi conduzida 

uma pesquisa qualitativa (MERRIAM, 2009), suportada pela estratégia de análise de 

narrativas (RIESSMAN, 2008). O objeto de estudo foram os processos de aprendizagem 

experiencial de profissionais de sustentabilidade de distintas organizações que atuam no setor 

privado brasileiro. Os critérios de escolha dos profissionais e das empresas atenderam aos 

seguintes aspectos: empresas de médio e grande porte que mantém em seu quadro de 

colaboradores a figura do “profissional de sustentabilidade”; priorizou-se aqueles com longos 
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anos de experiência na função, excluindo-se os que tinham menos de dois anos de atividade 

como profissional de sustentabilidade em alguma organização.   

Espera-se com este estudo proporcionar duas contribuições: a) apresentar um 

mapeamento da trajetória de profissionais da sustentabilidade em empresas brasileiras, a partir 

das suas narrativas de aprendizagem; b) instigar o debate sobre o lugar que este profissional 

vem ocupando no mundo corporativo brasileiro, e suas implicações. 

Com relação à estrutura do trabalho, além dessa seção de introdução, o mesmo é 

composto por mais quatro seções. A do referencial teórico, que está subdivida em três 

subseções: a) sustentabilidade e os pressupostos do desenvolvimento sustentável: contexto 

para uma discussão acerca dos desafios empresariais e do surgimento do profissional de 

sustentabilidade; b) a emergência do profissional de sustentabilidade e o seu papel nas 

organizações; c) a importância da aprendizagem experiencial para a construção da atuação do 

profissional de sustentabilidade. Em seguida, apresentam-se os procedimentos metodológicos, 

no qual são explicitadas as estratégias de investigação para alcançar os objetivos 

estabelecidos. Na sequência, encontra-se a seção de apresentação, análise e interpretação dos 

resultados obtidos e, finalmente, encerra-se o estudo com as considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SUSTENTABILIDADE E OS PRESSUPOSTOS DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL: CONTEXTO PARA UMA DISCUSSÃO ACERCA DOS DESAFIOS 

EMPRESARIAIS E DO SURGIMENTO DO PROFISSIONAL DE 

SUSTENTABILIDADE 

 

Os profissionais de sustentabilidade emergem no mercado como uma resposta do 

empresariado a todo um movimento de pressão que surge a partir dos desafios e dilemas 

relacionados à sustentabilidade e às discussões acerca do desenvolvimento sustentável. Esta 

seção irá discutir o tema da sustentabilidade a fim de contextualizar em que bases conceituais 

este trabalho será conduzido. Serão abordados brevemente desde aspectos históricos até 

discussões mais atuais, os conceitos de Sustentabilidade Fraca X Sustentabilidade Forte, 

Valor Compartilhado e, por fim, os desafios para as empresas que, frente à realidade que se 

apresenta, necessitam implementar uma gestão estratégica para a sustentabilidade, como 

forma de sobrevivência no mercado e de contribuição efetiva para o desenvolvimento 

sustentável. 

 

2.1.1 Breve contextualização histórica e conceitual 

 

A sustentabilidade da vida humana no planeta e o desenvolvimento sustentável são os 

maiores desafios do século XXI que se impõem à humanidade (FARIAS et al., 2013). Há 

cerca de três décadas, desde a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

de 1987, as sociedades debatem e tentam evoluir em uma direção compatível com as 

diretrizes do desenvolvimento sustentável. Porém, apesar dessa mobilização mais significativa 

em torno dos desafios da sustentabilidade ter-se iniciado nesse período, as primeiras 

preocupações com o meio ambiente são na verdade muito mais antigas (BARBIERI et al., 

2010). 

“A história da humanidade é também a história do antropocentrismo” (BURSZTYN; 

BURSZTYN, 2012, p. 27) e, desde os primórdios de sua existência, o homem tenta se impor e 

dominar a natureza, utilizando os recursos naturais a seu favor. Explicam esses autores que 

uma das primeiras leis de proteção das florestas tenha sido decretada ainda na Mesopotâmia, 

por volta de 2.700 a.C., e diversas outras leis de proteção ambiental foram sendo criadas ao 

longo dos séculos seguintes. Mas é apenas no início do século XX que se iniciam reuniões 
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internacionais com foco no debate sobre a relação do ser humano com o meio ambiente. Com 

o processo de industrialização, no final do século XIX e início do século XX, as duas grandes 

guerras mundiais e o modelo de desenvolvimento adotado após a Segunda Guerra, a 

degradação do meio ambiente foi tomando dimensões alarmantes. 
O período entre 1945 e 1975 – também chamado de os 30 anos gloriosos – foi 
marcado por grandes mudanças econômicas e sociais e foi único na história do 
capitalismo, em função de suas taxas de crescimento excepcionais, do baixo 
desemprego e da expansão da produção e do consumo de massa. O consumo de 
matérias-primas e de energia aumentava na mesma razão, gerando preocupações 
quanto à disponibilidade de insumos (à montante do sistema produtivo) e também 
sobre a produção de resíduos (à montante e à jusante do consumo). (BURSZTYN; 
BURSZTYN, 2012, p. 79) 

 
A noção de sustentabilidade surge ainda na década de 1950, em função das preocupações 

ambientais, ganhando corpo e expressão política após as explosões nucleares, quando a 

humanidade se dá conta de que a crise ambiental poderia tomar proporções globais por meio 

da poluição nuclear (NASCIMENTO, 2012). 

Em junho de 1972, em Estocolmo, ocorre a primeira Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente Humano, que é considerada um marco dos debates internacionais. O 

evento foi realizado durante 12 dias e contou com a participação de 1.500 delegados de 113 

países, 40 organizações intergovernamentais, 600 observadores e 250 organizações não 

governamentais. Após a Conferência, foi criado um organismo internacional  encarregado das 

questões ambientais, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA 

(BURSZTYN; BURSZTYN, 2012). 

Mas é apenas em 1987 que as discussões sobre sustentabilidade se ampliam e é criado o 

conceito de desenvolvimento sustentável, que passa a considerar também o pilar social e o 

pilar econômico. Com a percepção comum de que os resultados de Estocolmo haviam ficado 

muito aquém do necessário, foi criada a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD), dirigida pela ex-primeira-ministra norueguesa Gro Harlen 

Brundtland. Segundo Nascimento (2012, p. 54), essa iniciativa “Constituiu o maior esforço 

então conhecido para conciliar a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento 

econômico, cujo porto de chegada denominou-se Desenvolvimento Sustentável.” O relatório 

elaborado pela CMMAD, Our Common Future, ou Relatório Brundtland, atesta que: 

“Desenvolvimento Sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem as suas próprias 

necessidades” (BARBIERI; SILVA, 2011, p. 57). Além dessa tradicional definição, o 

relatório também traz a perspectiva de que: 
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Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual 
a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do 
desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e 
reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades 
humanas. (ONU https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/ ) 

 

Nascimento (2012, p.54) aborda que o relatório consagra a dimensão social como parte 

integrante da questão ambiental: 
A pobreza é uma das principais causas e um dos principais efeitos dos problemas 
ambientais do mundo. Portanto, é inútil tentar abordar esses problemas sem uma 
perspectiva mais ampla, que englobe os fatores subjacentes à pobreza mundial e à 
desigualdade internacional (Brundtland, 1987, p.4). 

 

Atualmente, o desenvolvimento sustentável parece ter se tornado um dos movimentos 

sociais mais importantes do século (BARBIERI, 2010). O conceito foi consagrado na segunda 

reunião internacional da ONU, a Rio92, “evento que pode ser considerado um marco de 

referência no âmbito da possibilidade de se rever e redefinir o modo de desenvolvimento 

hegemônico da civilização industrial” (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012, p. 101). A Rio92, 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – CNUMAD, 

foi realizada em junho de 1992 no Rio de Janeiro,	  com a participação de representantes de 

178 países (116 chefes de Estado), 3.000 ONGs, representantes do meio empresarial, milhares 

de jornalistas. Foram elaborados cinco importantes documentos aprovados pelos governos: a 

Declaração do Rio, a Agenda 21, a Declaração de Princípios sobre Florestas, a Convenção-

Quadro sobre as Mudanças Climáticas e a Convenção sobre Diversidade Biológica. A 

Conferência também foi bem sucedida no sentido de sensibilizar o mundo para o potencial 

dos impactos negativos da permanência do modelo de desenvolvimento econômico vigente. 

A Agenda 21 representa até hoje um importante plano de ação global a ser implementado 

pelos governos, pelas instituições de desenvolvimento, pelos organismos das Nações Unidas e 

pelas ONGs. Seu principal objetivo foi o de tornar o desenvolvimento sustentável uma 

realidade no século XXI e conscientizar o mundo de que a união mundial representa um 

desafio fundamental para se alcançar esse desenvolvimento (BURSZTYN; BURSZTYN, 

2012). 

Após a Rio92, ainda foram realizados encontros para que fossem acompanhados os 

avanços nos planos e conduzido um balanço completo das ações propostas na Agenda 21. Os 

encontros aconteceram em 1997, na Rio+5, com representantes de 170 países que se reuniram 

em Nova York e em 2002, na Rio+10 (Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável), 

que contou com a participação de 193 países (105 chefes de Estado), 58 organizações 
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internacionais, 7.900 delegados oficiais, 15.000 delegados da sociedade civil e cerca de 4.000 

jornalistas. 

A última conferência da ONU realizada foi a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que ocorreu em junho de 2012 no Rio de Janeiro. O 

evento contou com a presença de representantes de mais de 190 países, ONGs, cooperativas, 

comunidades indígenas e quilombolas, grupos religiosos e demais movimentos sociais; 

cientistas de diferentes áreas; comunidades epistêmicas, políticos e representantes do setor 

privado. Porém, o evento não contou com a presença significativa de chefes de estado, mas 

sim representantes dos países, devido a dois fatores principais: a grave crise econômica global 

da época e o fato de a Conferência ter sido desenhada  com o objetivo de “garantir um 

compromisso político renovado para o desenvolvimento sustentável, a avaliação do progresso 

alcançado e das lacunas na implementação dos resultados das reuniões de cúpulas mais 

importantes sobre o desenvolvimento sustentável e a identificação de desafios novos e 

emergentes” (GUIMARÃES; FONTOURA, 2012, p. 26). Além disso, não foi planejado haver 

negociações, decisões nem fechamento de novos acordos sobre temas fundamentais, apenas 

debates e discussões, o que desestimulou consideravelmente a presença dos líderes mundiais. 

Infelizmente, diversos autores são unânimes em afirmar que os resultados do encontro 

não agregaram para a evolução de acordos e pactos internacionais em direção ao 

desenvolvimento sustentável e que o evento pode ser considerado um retrocesso em relação à 

Rio92 (GUIMARÃES; FONTOURA, 2012; VIOLA; FRANCHINI, 2012; BURSZTYN; 

BURSZTYN, 2012; SANTOS, 2013). 

Santos (2013, p. 40) afirma que o evento certamente não deixou nenhum legado para 

discussão e o considerou uma “política do espetáculo”. Viola e Franchini (2012, p. 6) atestam 

que havia uma enorme expectativa em torno do evento, no sentido deste ser uma grande 

oportunidade para a redefinição de critérios globais sobre o desenvolvimento e governança, 

porém a realidade foi a de “insensibilidade frente às novas evidências de disrupção global 

sistêmica e de incapacidade de ação frente aos velhos problemas”, não tendo havido nenhum 

progresso a partir do encontro. Guimarães e Fontoura (2012, p. 20) enfatizam que a Rio-20 

“não produziu avanço significativo algum em relação à Rio-92, exceto o de manter o desafio 

do desenvolvimento sustentável na agenda de preocupações da sociedade, mas com um 

decisivo divórcio entre discursos e compromissos concretos por parte dos governos”. 

Atualmente, as Nações Unidas têm mantido o foco na Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável (ONU Brasil), que contêm 169 metas e os 17 ODS (Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável), que se propõem a estimular a ação para os próximos 15 
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anos em áreas de importância crucial para a humanidade e para o planeta. A Agenda comporta 

um plano de ação equilibrado nas três dimensões, a econômica, a social e a ambiental, e 

enfatiza que a erradicação da pobreza é o maior desafio global e um requisito indispensável 

para o DS. Estimula a parceria colaborativa de todos os países e partes interessadas para a 

mobilização necessária. 

No âmbito corporativo, importantes atores também estimulam o debate e engajamento na 

causa da sustentabilidade, como o Instituto ETHOS de Empresas e Responsabilidade Social, 

uma Oscip, criada em 1988, cuja missão é “mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir 

seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma 

sociedade justa e sustentável” (ETHOS); o GIFE, criado em 1989, “associação dos 

investidores sociais do Brasil, sejam eles institutos, fundações ou empresas (GIFE); o 

CEBDS, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, criado em 

1997, representante no Brasil do World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD). O WBCSD produziu o “Vision 2050 - the new agenda for business”, documento 

que se propõe a apresentar a visão de um futuro sustentável e de como é possível alcançá-lo a 

partir de nove temas básicos (CEBDS). Além do Vision 2050, a ISO 26.000 de 

Responsabilidade Social representa a norma internacional mais importante sobre o universo 

que envolve o tema da sustentabilidade. Foi lançada em dezembro de 2010 e elaborada 

durante cinco anos por um grupo internacional composto por mais de 400 especialistas, 91 

países e 45 entidades globais. A ISO 26.000 consiste em uma abordagem que representa um 

consenso entre diversos segmentos sociais - setor privado, governo, ONGs, trabalhadores, 

consumidores, normalizadores, consultores e acadêmicos. O documento tem uma perspectiva 

gerencial, traduz e integra temas e práticas centrais da responsabilidade social e da 

sustentabilidade organizacional. Tem o propósito de ser um guia de diretrizes com linguagem 

prática e objetiva, aplicável a organizações de qualquer porte, área de atividade ou região, que 

queiram impulsionar a agenda de sustentabilidade / responsabilidade social. 

Importante mencionar que, apesar da existência de controvérsias, Pojasek (2012, p. 93) 

cita que “Sustentabilidade é apenas um dos vários termos que são usados para denotar o 

mesmo conceito. Outras expressões incluem responsabilidade social corporativa (CSR), 

responsabilidade social (que elimina o "corporativo" na tentativa de tornar o termo mais 

universal), cidadania corporativa, responsabilidade corporativa, sustentabilidade ambiental e 

desenvolvimento sustentável”. 

Com relação ao desenvolvimento sustentável, diversas são as definições usadas 

(NASCIMENTO, 2012). Segundo documentos da Rio92 - “alcançar o desenvolvimento 
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sustentável significa compatibilizar as atividades econômicas e a sua própria existência com a 

capacidade da natureza repor os recursos naturais dela retirados ou utilizados e com a 

preservação do que resta do patrimônio natural do Planeta” (PEREIRA, 2002, p. 4). 

Vos ( 2007, p. 335) aborda que:   
O conceito de sustentabilidade originou-se de biólogos e ecologistas que o usaram 
para descrever as taxas em que os recursos renováveis poderiam ser extraídos ou 
danificados pela poluição sem ameaçar a integridade subjacente dos ecossistemas. 
Para a economia, o foco do conceito era a compreensão da relação entre capital 
natural e economia, levando à fundação da "economia ecológica", uma disciplina 
comprometida com a avaliação mais ampla do capital natural. 

 

Para Cavalcanti (2012), sustentabilidade significa a possibilidade de se obterem 

continuamente condições iguais ou superiores de vida para um grupo de pessoas e seus 

sucessores em dado ecossistema. Tal conceito equivale à ideia de manutenção de nosso 

sistema de suporte da vida. Segundo Ransburg e Vágási (2008), o comportamento corporativo 

em linha com a sustentabilidade é frequentemente designado como responsabilidade social 

corporativa (CSR), sendo “CSR um conceito pelo qual as empresas integram preocupações 

sociais e ambientais em suas operações de negócios e na sua interação com seus stakeholders  

de forma voluntária". 

Independente do conceito ou termo utilizado para se abordar sustentabilidade, 

desenvolvimento sustentável ou responsabilidade social, as Nações Unidas, por meio da 

Agenda 2030, deixa notória a necessidade de serem considerados os pilares ambiental, social 

e econômico nas discussões e planos de ação sobre o tema. Sob a ótica corporativa, as 

estratégias usuais têm sido considerar o tripé do desenvolvimento sustentável (triple bottom 

line – TBL – Profit, People, Planet), conceito cunhado por John Elkington por volta de 1994. 

O autor traz um conceito que pressupõe simultaneamente prosperidade econômica, qualidade 

ambiental e justiça social. E o desempenho das organizações seria medido por seu 

desempenho financeiro, social e ambiental (ELKINGTON, 2012). 

Atualmente, porém, diversas críticas têm surgido em relação a esse conceito, que 

considera o equilíbrio entre os três pilares. Críticas quanto ao fato de serem incompatíveis os 

objetivos de crescimento econômico, que o modelo capitalista prega, e o equilíbrio ambiental, 

ou também críticas quanto ao fato de o modelo do TBL tratar de questões amplas e complexas 

utilizando poucas variáveis (PORTER; KRAMER, 2011; VIZEU; MENEGHETTI; 

SEIFERT, 2012; CAVALCANTI, 2012; BURSZTYN; BURSZTYN, 2012; HANSEN; 

GROSSE-DUNKER; REICHWALD, 2009; BOECHAT; LAURIANO, 2012). Na próxima 

seção, serão abordadas essas críticas ao modelo tradicional capitalista em relação ao 
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desenvolvimento sustentável e os seguintes conceitos: Sustentabilidade Fraca X 

Sustentabilidade Forte (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012) e criação de valor compartilhado - 

Shared Value (PORTER; KRAMER, 2011). 

 

2.1.2 Críticas ao modelo atual capitalista e alguns conceitos de sustentabilidade que vão 

além do Triple Bottom Line (TBL) 

 

Conforme discutido na seção anterior, diversas são as críticas ao modelo de capitalismo 

que prega crescimento continuamente. O problema que muitas sociedades enfrentam é o 

desafio de se saber qual a escala ótima da economia que garante sua sustentabilidade pelo 

ecossistema, ou seja, uma escala sustentável. Porém, o que não se considera é o fato de que o 

tamanho da economia depende da escala de tempo que se utiliza para avaliar o crescimento. 

Durante quanto tempo seria possível, por exemplo, uma economia crescer a 8% ao ano? Isso é 

factível? Até quando? (CAVALCANTI, 2012). 

Dependendo do horizonte temporal a ser considerado na avaliação acerca da 

possibilidade de se alcançar um desenvolvimento que seja sustentável, deve-se ter em mente a 

impossibilidade de propagação de um crescimento material sem fim, como a maior parte das 

políticas econômicas se baseiam. Cavalcanti (2012) aborda a perspectiva de comparação da 

civilização industrial moderna, que só tem 250 anos, com as civilizações Maia, que durou 

2.900 anos, e a dos aborígines australianos, que tem 60 mil anos. O autor defende que, a longo 

prazo, é impossível haver aumento da economia a qualquer preço. 

Crescimento material (aumento quantitativo de artefatos) é, sem dúvida, de enorme 

necessidade para muitas situações de desenvolvimento humano, sobretudo em certos estágios 

de evolução das sociedades, como em países subdesenvolvidos e com sérios problemas de 

necessidades básicas. Mas já não é o caso de países como os Estados Unidos, onde o mercado 

quer crescimento contínuo, fazendo uso inclusive do termo “crescimento sustentável”, o que 

seria impossível para o meio ambiente num horizonte de longo prazo. 

Considerando-se essa abordagem, desenvolvimento sustentável (responsável) seria: 
[...] um processo socioeconômico em que: (i) se minimiza o uso de matéria e 
energia; (ii) se minimizam os impactos ambientais; (iii) se maximiza o bem-estar ou 
utilidade social, sem ameaça de retrocessos; e (iv) se atinge uma situação de 
eficiência máxima no uso dos recursos – de modo semelhante ao modelo de 
funcionamento da natureza, ou seja, ir na direção da máxima sustentabilidade do 
estilo de vida frugal dos índios brasileiros, fugindo do esbanjamento do modelo dos 
Estados Unidos, das elites, dos super-ricos. Desses modelos, de fato, qual pode ser 
reproduzido sem estresses ambientais severos? Como explica o venerando 
economista do desenvolvimento Paul Streeten (1995), o significado da 
sustentabilidade que interessa à espécie humana – pois é sua sobrevivência que está 
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em jogo, não a do planeta – consiste em manutenção, reposição e crescimento dos 
ativos de capital, tanto físicos quanto humanos; na manutenção das condições físicas 
ambientais dos constituintes do bem-estar; no fortalecimento da resiliência dos 
sistemas terrestres, capacitando-os a ajustar-se a choques e crises; e em evitar 
transferir dívidas de qualquer caráter, ecológicas ou financeiras, para gerações 
futuras (CAVALCANTI, 2012, p. 46). 

 

Vizeu, Meneghetti e Seifert (2012) também ensaiam uma crítica ao conceito de 

desenvolvimento sustentável no sentido da essência ideológica do mesmo, que cria uma falsa 

noção de conciliação entre o capitalismo e a questão ecológica. Segundo os autores, existe 

uma contradição entre este conceito e a lógica interna do capitalismo, sendo impossível haver 

conciliação entre uma suposta prática ecologicamente viável e os objetivos desse sistema: 
Essa reflexão crítica somente se torna possível ao se observar a contradição interna 
do capitalismo, vislumbrando a impossibilidade de realização do equilíbrio de Pareto 
entre as questões sociais, econômicas e ecológicas dentro de um projeto social e 
político articulado exclusivamente no interesse da acumulação monopolista das 
grandes corporações capitalistas (SANTOS, 2005). Nesse intuito, apresentam-se 
alguns aspectos que sugerem as contradições não resolvidas no conceito dominante 
de desenvolvimento sustentável tal qual manifesta no suposto equilíbrio do modelo 
Triple Bottom Line. Notadamente, a despeito da retórica conservacionista, os 
pressupostos do desenvolvimento sustentável não rompem com a ideologia do 
crescimento organizacional, pelo contrário, em seu reconhecido pilar econômico-
financeiro da lucratividade, presume a possibilidade da contínua e indefinida 
acumulação dos lucros (VIZEU; MENEGHETTI; SEIFERT, 2012, p. 579). 
 
 

2.1.2.1 Sustentabilidade Fraca X Sustentabilidade Forte 

 

Também como uma crítica ao modelo capitalista vigente, vale ser ressaltada a perspectiva 

dos conceitos de Sustentabilidade Fraca X Sustentabilidade Forte, elaborada por Bursztyn e 

Bursztyn (2012). Antes, porém, de abordar os conceitos, os autores fazem algumas 

considerações. 

Afirmam que o conceito de desenvolvimento sustentável ainda é permeado de 

ambiguidades e incertezas. Mas, sem dúvida, representa um vetor importante para se entender 

e enfrentar os problemas atuais da humanidade, devendo ser pensado de forma a ser factível o 

seu desdobramento. E abordam que o Relatório Brundtland, de 1987, ao elaborar o conceito 

de desenvolvimento sustentável, trouxe a ideia utópica de ecodesenvolvimento e enumerou 

uma série de medidas que deveriam ser tomadas pelos países, mas que, na prática, se 

mostraram difíceis de serem atingidas: 
 

[...] limitação do crescimento populacional; garantia de disponibilidade e de acesso 
aos recursos básicos (água, alimentos, energia) no longo prazo; preservação da 
biodiversidade e dos ecossistemas; diminuição do consumo de energia e 
desenvolvimento de tecnologias com base no uso de fontes energéticas renováveis; 
aumento da produção industrial nos países não-industrializados com base em 
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tecnologias ecologicamente adaptadas; controle da urbanização desordenada e 
integração entre campo e cidades menores; atendimento das necessidades básicas 
(saúde, educação, moradia) (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012, p. 35). 

 
Para os autores, não se pode correr o risco de o desenvolvimento sustentável ser mais 

uma utopia dentre tantas outras que caem apenas no discurso e imaginário coletivo. A 

humanidade busca o progresso de forma obstinada desde o final da Revolução Industrial e 

vem consumindo e degradando a base de recursos naturais. A partir do final da Segunda 

Guerra Mundial, esse movimento se tornou ainda mais intenso. “Após duzentos anos de forte 

influência e prestígio, a economia teve alguns de seus conceitos questionados, a partir de uma 

nova visão de mundo, que vem ganhando espaço, e que valoriza elementos da natureza que 

não são considerados nas decisões econômicas” (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012, p. 45). 

Complementam ainda dizendo que, historicamente, sempre houve uma distância entre a lógica 

da ecologia e a da economia, a exemplo do valor de uma floresta para ambas; enquanto a 

ecologia tem por objetivo a preservação da mesma, a economia a vê como fonte de receita ao 

ser derrubada e utilizada para a produção de bens. 

O desenvolvimento sustentável vem trazer justamente a visão de que a interação entre 

essas duas lógicas é fundamental para a sustentabilidade da biosfera. Surge, então, o conceito 

de economia verde, no lugar de uma economia que promove a apropriação dos recursos 

naturais de forma predatória. Os autores defendem a ideia de que a economia vem se 

adaptando, passando a considerar o “custo ecológico” como um fator importante, e os 

governos têm contribuído para esse processo ao implantar medidas e regulamentações de 

controle, visando evitar a degradação do meio ambiente. 

Além dos esforços dos governos, contudo, é também fundamental que as sociedades 

modifiquem seus hábitos de consumo e que existam mecanismos e ações visando a redução 

das desigualdades entre grupos sociais, “evitando que algumas sociedades sofram os males 

causados pela penúria e pela falta de condições mínimas de bem-estar, enquanto outras 

padeçam pelo excesso de consumo” (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012, p. 47). 

Os conceitos de Sustentabilidade Fraca e Sustentabilidade Forte estão intimamente 

ligados à questão econômica abordada anteriormente. Os autores consideram: 

Sustentabilidade Fraca: “se refere ao equilíbrio entre as esferas econômica, social e 

ecológica. Pressupõe a possibilidade de compatibilizar a dinâmica das atividades econômicas 

com a justiça social e o respeito às condições do mundo natural, de modo a que estas se 

mantenham no longo prazo” (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012, p. 52). 
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Figura 1 – O Modelo do Tripé da Sustentabilidade 

 
             Fonte: Bursztyn; Bursztyn, 2012, p. 51. 

 

Sustentabilidade Forte: “tem como fundamento a constatação científica de que qualquer 

ação humana se dá no âmbito dos limites do Planeta, ou da biosfera, onde a humanidade 

habita. Isso inclui a vida social em geral e as atividades econômicas em particular” 

(BURSZTYN; BURSZTYN, 2012, p. 51). 
 

Figura 2 – O Modelo da Sustentabilidade Forte 

 
     Fonte: Bursztyn; Bursztyn, 2012, p. 51. 

 

Segundo Bursztyn e Bursztyn (2012), autores que defendem o conceito de 

Sustentabilidade Forte consideram o modelo do tripé da sustentabilidade como 

Sustentabilidade Fraca, uma vez que o mesmo pode acabar “se convertendo em um sistema de 

relações assimétricas entre as três dimensões, com uma inevitável prevalência da esfera 

econômica. Isso configuraria o que chamam de esquema Mickey Mouse do tripé” 

!"#"$%&'%()"$*& " #+#*"$*,-('(.,." /0

!"#$%& '.(: O modelo tripé da sustentabilidade

Fonte: Adams ()**() 

!"#$%& '.+: O Modelo da sustentabilidade forte

Fonte: Adams ()**()

Defi nição · O conceito de sustentabilidade forte tem como fundamento a constata-
ção científi ca de que qualquer ação humana se dá no âmbito dos limites do Planeta, ou 
da biosfera, onde a humanidade habita. Isso inclui a vida social em geral e as atividades 
econômicas em particular (Adams, !""#).

!"#"$%&'%()"$*& " #+#*"$*,-('(.,." /0

!"#$%& '.(: O modelo tripé da sustentabilidade

Fonte: Adams ()**() 

!"#$%& '.+: O Modelo da sustentabilidade forte

Fonte: Adams ()**()

Defi nição · O conceito de sustentabilidade forte tem como fundamento a constata-
ção científi ca de que qualquer ação humana se dá no âmbito dos limites do Planeta, ou 
da biosfera, onde a humanidade habita. Isso inclui a vida social em geral e as atividades 
econômicas em particular (Adams, !""#).
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(BURSZTYN; BURSZTYN, 2012, p. 52), esquema este que passou a servir de referência ao 

mundo corporativo, que acaba por supervalorizar o aspecto econômico em detrimento dos 

desafios ambientais e sociais. 

 
Figura 3 – Esquema Mickey Mouse 

 
     Fonte: Bursztyn; Bursztyn, 2012, p. 52. 

 

Sustentabilidade Forte, em contrapartida, traz a perspectiva de que toda ação do homem 

ocorre no ambiente da biosfera e, por sua vez, nas sociedades humanas. Sob essa ótica, a 

economia só é viável na medida em que exista meio ambiente saudável e pessoas em situação 

social favorável. Por isso, a economia se submeteria, primeiramente, ao pilar ambiental e ao 

pilar social. E não o contrário, como é visto no modelo Mickey Mouse do tripé da 

sustentabilidade. Esse modelo é o que levaria justamente à insustentabilidade de todo o 

sistema, com a degradação ambiental e social. A lógica do capitalismo que busca crescimento 

a qualquer preço representa o risco maior aos dois pilares. Por esse motivo, as diversas 

críticas dos autores citados anteriormente são importantes para a sensibilização a respeito da 

necessidade urgente de revisão e modificação do modelo capitalista atual. 

 

2.1.2.2 Valor Compartilhado (Shared Value) 

 

Porter e Kramer (2011) trazem o conceito de valor compartilhado (Shared Value) como 

uma visão de evolução do capitalismo atual, que afirmam necessitar de mudanças em seus 

paradigmas. 

Segundo os autores, o conceito de valor compartilhado se concentra nas conexões entre o 

progresso social e econômico e tem o poder de desencadear a próxima onda de crescimento 

global. As empresas podem criar oportunidades de valor compartilhado: ao reverem produtos 

!"#$%&'#()* $' +),-(./% ' 0'*(1) 2&3.'#(%,45

Defi nição · O conceito de sustentabilidade fraca se refere ao equilíbrio entre as 
esferas, econômica, social e ecológica. Pressupõe a possibilidade de compatibilizar a 
dinâmica das atividades econômicas com a justiça social e o respeito às condições do 
mundo natural, de modo a que estas se mantenham no longo prazo.

A simples harmonia entre duas das esferas não assegura o caráter sustentável. 
Condicionar a economia às características ambientais pode garantir a viabilidade. 
Compatibilizar as esferas econômica e social pode assegurar melhoria no  bem-
estar e equidade. Garantir um bom entrosamento entre o social e o ecológico 
pode gerar um ambiente tolerável, mas di! cilmente tal situação se manterá no 
longo prazo, a menos que a dimensão econômica seja contemplada. É, portanto, 
só quando as três esferas se entrelaçam, de modo coerente, que se con! gura o 
espaço da sustentabilidade.

Autores alinhados com o conceito de sustentabilidade forte levantam críticas 
ao tripé da sustentabilidade fraca, alegando que ele acaba se convertendo em um 
sistema de relações assimétricas entre as três dimensões, com uma inevitável 
prevalência da esfera econômica. Isso con! guraria o que chamam de esquema 
Mickey Mouse do tripé (! gura ".#).

!"#$%& '.(: Esquema Mickey Mouse

Fonte: Adams ()**+)

O mesmo esquema do tripé da sustentabilidade passou a servir de referência 
também ao mundo corporativo, com empresas adotando a ! loso! a da respon-
sabilidade socioambiental como estratégia (Norman & MacDonald, $%%&).

Apresentada a polêmica entre sustentabilidade fraca e forte, a presente obra 
assume como parâmetro analítico o conceito geral de desenvolvimento sustentável, 
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e mercados; ao redefinirem a produtividade na cadeia de valor; ao proporcionarem o 

desenvolvimento local. Toda organização deveria avaliar decisões e oportunidades por meio 

das lentes de valor compartilhado, de forma a não somente gerar inovação e crescimento, mas 

também benefícios à sociedade. 

Porter e Kramer (2011) atestam que, apesar de o capitalismo ser capaz de atender as 

necessidades humanas ao estimular a eficiência, criar empregos e riqueza, uma visão obtusa 

do sistema capitalista tem impedido que os negócios atendam a necessidades maiores da 

sociedade e contribuam para endereçar os principais desafios sociais. E defendem que 

chegou-se ao momento em que se faz necessário conceber um novo modelo de capitalismo, 

pois as necessidades e desafios sociais estão crescendo, enquanto empresas continuam 

estimulando o crescimento econômico. O papel das corporações precisa ser redefinido na 

direção da criação de valor compartilhado e não se pode mais almejar lucros a qualquer preço. 
Aprender a criar valor compartilhado é nossa melhor oportunidade de legitimar os 
negócios novamente. [...] Nem todos os lucros são iguais. Lucros que envolvam um 
propósito social representam uma forma mais nobre de capitalismo, que cria um 
ciclo positivo de prosperidade dos negócios e da comunidade (PORTER; KRAMER, 
2011, p. 4 e 15). 

 
Os autores explicam que valor compartilhado não significa redistribuir o valor já criado 

pelas empresas. Trata-se de expandir o conjunto total de valor econômico e social. O conceito 

de valor compartilhado contribuiria para promover o sucesso da empresa e o sucesso da 

comunidade, algo que se perdeu em uma época de abordagens gerenciais míopes e 

pensamento de curto prazo. E poderia trazer lucros que proporcionariam benefícios sociais, ao 

invés de prejudicar a sociedade. As empresas que cederem às pressões do mercado de capitais 

para geração de lucros de curto prazo em detrimento do bem estar social, certamente perderão 

oportunidades maiores, que poderiam garantir resultados positivos perenes. 

Os autores atestam que é chegado o momento de as empresas expandirem sua visão na 

direção da criação de valor compartilhado, pois a conscientização acerca dos desafios 

ambientais e sociais pode proporcionar grandes oportunidades para a criação desse valor.  O 

mundo necessita de um modelo econômico que esteja imbuído de um propósito social e que 

estimule a produtividade e o desenvolvimento de produtos e mercados sob uma nova ótica, a 

de se criar valor econômico ao ser criado valor social. Se todas as empresas perseguissem a 

criação de valor compartilhado em seus negócios, as necessidades sociais poderiam ser 

melhor atendidas. E as empresas poderiam alcançar maior legitimidade aos olhos das 

comunidades onde operam.  
Nem todos os problemas sociais podem ser resolvidos por meio de soluções de valor 
compartilhado. Porém, iniciativas de valor compartilhado permitem que as empresas 
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utilizem suas habilidades, recursos e capacidade gerencial para liderarem o 
progresso social de uma forma que nem mesmo os governos mais bem 
intencionados ou ONGs com causas sociais poderiam alcançar. Nesse processo, o 
mundo corporativo pode voltar a ganhar o respeito da sociedade. (PORTER; 
KRAMER, 2011, p. 17) 

 
A discussão do conceito de Shared Value contribui para a perspectiva de que o desafio da 

sustentabilidade é atualmente uma realidade presente no mundo corporativo e nenhum 

negócio pode mais ser desenvolvido sem considerar a importância da agenda do 

desenvolvimento sustentável, sob o risco de diminuição significativa de sua reputação e 

legitimação junto à sociedade. 
Fazer negócios com responsabilidade social está sendo progressivamente integrado 
no comportamento e estratégia das empresas. A pressão sobre as empresas, por parte 
da esfera dos atores políticos globais e regionais, como as Nações Unidas, a União 
Européia e os Estados-nação, bem como as partes interessadas públicas, como as 
ONGs, está aumentando. Devido às mudanças no comportamento do consumidor, 
bem como na compreensão da vantagem competitiva relacionada às empresas, 
concorrentes exercem pressão adicional. [...] O desempenho da empresa e a 
vantagem competitiva podem ser avaliados não apenas por indicadores econômicos, 
mas também por indicadores sociais. Como consequência, o comportamento 
corporativo socialmente responsável está se tornando um fator essencial de 
vantagem competitiva no mundo dos negócios (RANSBURG; VÁGÁSI, 2008, p. 
43). 

 

Na próxima seção, será discutida a gestão estratégica orientada para a sustentabilidade, no 

contexto dos desafios de atingimento das metas de sustentabilidade por parte do 

empresariado, como meio de implementação de uma agenda transversal ao negócio das 

corporações. 

 

2.1.3 A gestão estratégica para a sustentabilidade: o contexto de aparecimento do 

profissional de sustentabilidade 

 

Conforme explorado anteriormente, cada vez mais os desafios da sustentabilidade são 

vistos como compartilhados entre todos os setores da sociedade, tanto governo, quanto 

sociedade civil e empresariado. E a tomada de consciência de que as empresas têm um papel 

fundamental no processo de impulsionamento da sustentabilidade em um mundo globalizado 

já é uma realidade. Há um reconhecimento generalizado de que as empresas podem 

desempenhar um papel significativo na redução dos problemas ambientais, da pobreza e da 

desigualdade social e na promoção da sociedade em direção ao desenvolvimento sustentável 

(EWEJE, 2011). 

Conforme explicita o documento do GRLI “Liderança Globalmente Responsável: Um 

Chamado ao Engajamento” (2005, p. 7), “as empresas estão entre as instituições mais 
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influentes do mundo. O faturamento e a abrangência dessas empresas superam a de muitos 

governos nacionais e instituições oficiais transnacionais”. Elas podem, portanto, contribuir de 

forma significativa para a minimização dos problemas ambientais e sociais mundiais, e não 

somente gerar progresso econômico. Esse papel de simples motor econômico tem sido cada 

vez mais questionado. Criticam-se as metas corporativas de lucro a curto prazo e as pressões 

que o mercado financeiro e os acionistas fazem para isso. 

“A realidade é que a agenda do mundo é, cada vez mais, a agenda corporativa e que essa 

agenda corporativa vem sendo cada vez mais questionada – e torna-se um desafio maior” 

(Liderança Globalmente Responsável: Um Chamado ao Engajamento, 2005, p. 8). O papel 

das corporações como um dos principais instrumentos de criação de valor em nossa sociedade 

é inquestionável, porém não pode ser o único. Principalmente em um cenário no qual a 

abrangência de suas atividades tem se expandido, devido aos movimentos de privatização de 

serviços públicos de transporte, saúde, eletricidade, tratamento de água. Dessa forma, as 

empresas acabam por ter também responsabilidades cívicas, podendo alavancar suas 

contribuições para a redução dos problemas das sociedades onde operam. 

O processo de conscientização das empresas quanto a suas responsabilidades acerca do 

impacto social e ambiental dos negócios precisa ser acelerado; a responsabilidade social 

corporativa ainda não adquiriu a amplitude que necessita alcançar (Liderança Globalmente 

Responsável: Um Chamado ao Engajamento, 2005). Contudo, já existem companhias que 

integraram a sustentabilidade à sua missão, visão e valores. As empresas estão desenvolvendo 

uma consciência maior da importância da sustentabilidade para os negócios. “A noção de 

práticas empresariais sustentáveis vem evoluindo e é cada vez mais compreendida como 

abrangendo considerações de viabilidade econômica, bem como sustentabilidade ambiental e 

responsabilidade social.” (HOGEVOLD, 2015, p. 427). 

Segundo Glavas e Mish (2015), as principais discussões sobre sustentabilidade 

corporativa já não são em torno da necessidade de implementação da mesma nas 

organizações, mas sim giram em torno da compreensão de como isso será realizado. Esta 

abordagem traz à tona a gestão estratégica da sustentabilidade como meio de implementação 

de práticas e modelos para o impulsionamento de uma agenda sustentável nas organizações. 

Conceitualmente, a sustentabilidade estratégica é a integração dos princípios da 

sustentabilidade com os processos de gestão estratégica corporativa, estruturas, cultura, 

sistemas e tecnologias, permitindo estratégias tanto a nível funcional quanto competitivo 

(BORLAND, 2016; STEAD; STEAD, 2008; SHRIVASTAVA, 1995). A gestão estratégica 

da sustentabilidade é multidimensional, projetada para criar oportunidades para as empresas 

36 



 
	  

atenderem às dimensões ecológicas e sociais de seus produtos, serviços e processos. A 

evolução da gestão estratégica para a gestão estratégica orientada para a sustentabilidade 

ocorreu com uma mudança de paradigma da relação básica entre a economia, a sociedade e o 

meio ambiente. Os gerentes estratégicos, agora e no futuro, terão que abandonar o pressuposto 

de que o crescimento econômico ilimitado é desejável e possível e precisarão assumir que a 

atividade econômica só pode existir a longo prazo se ela for responsável pela natureza e pela 

sociedade (STEAD; STEAD, 2008). 

White (2009) reforça a perspectiva de que implementar a sustentabilidade no core 

business de uma empresa traz benefícios tanto para a sociedade quanto para a própria 

empresa: 
O imperativo da sustentabilidade para a sociedade é muito claro, e para grandes 
empresas isso representa tanto uma responsabilidade quanto uma oportunidade. A 
responsabilidade é a de operar eticamente e garantir que produtos e operações sejam 
seguros para os seres humanos e para o meio ambiente. Mas, se integrada ao ritmo 
do negócio, também representa a oportunidade de atender às novas necessidades dos 
consumidores, criar negócios de primeira linha, reduzir custos, levantar o moral dos 
funcionários e criar valor tanto para a sociedade quanto para os acionistas. A chave é 
incorporar a sustentabilidade ao negócio, em vez de considerá-la uma atividade 
adicional (WHITE, 2009, p. 386). 

 

O autor enumera uma série de diretrizes da gestão estratégica da sustentabilidade em uma 

empresa. A fim de impulsionar a agenda da sustentabilidade na organização e incorporá-la ao 

negócio, é necessário: ser explícito a respeito do tema e sua importância, mantendo uma 

definição abrangente de sustentabilidade; garantir que esta agenda não seja encarada como 

trabalho “extra”, mas parte integrante do trabalho diário de cada um; eliminar trade-offs entre 

performance e sustentabilidade, investindo nos três pilares, o social, o ambiental e o 

econômico; ter uma estratégia clara e saber onde atuar e, finalmente, garantir que a 

sustentabilidade seja incorporada à cultura organizacional e ao dia a dia de todos. 

Outra questão importante da gestão estratégica para a sustentabilidade é a importância da 

mensuração em relação às dimensões de sustentabilidade. Se os pressupostos da 

sustentabilidade não estiverem incorporados à cultura da empresa e à mentalidade de seus 

profissionais e se não existirem métricas de mensuração, o foco acabará sendo o lucro, em 

detrimento das ações ambientais e sociais (GLAVAS, 2015). 

No entanto, essa gestão estratégica ainda é permeada por diversas dificuldades. Segundo 

Bonn e Fisher (2011), apesar de muitas organizações considerarem a sustentabilidade um pilar 

importante para o negócio, tanto a nível estratégico quanto operacional, entender como tornar 

seus negócios mais sustentáveis continua a ser um desafio. Os autores relatam que 

profissionais enfrentam dificuldades no que tange ao desenvolvimento de estratégias e 
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políticas apropriadas, identificação e priorização das questões envolvidas, implementação e 

supervisão das ações, medição do desempenho e identificação de que áreas precisam de um 

maior foco de sustentabilidade. E que declaram almejar desenvolver o negócio de forma 

sustentável, porém não possuem o conhecimento necessário para tal. 

A gestão estratégica para a sustentabilidade consiste em uma abordagem que leva em 

conta aspectos econômicos, ambientais e sociais. É uma gestão complexa, que envolve o 

relacionamento com diversos stakeholders da organização e exige que as empresas integrem a 

sustentabilidade em vários níveis e em todo o sistema organizacional. Esta abordagem 

ultrapassa o simples cumprimento dos requisitos legais e regulamentares. Os gestores 

enfrentam um alto nível de incerteza e informações incompletas. Eles precisam lidar com 

projetos complexos e multifacetados que exigem levar em consideração os interesses dos 

diversos stakeholders. Para que as organizações se tornem mais sustentáveis, os gerentes 

precisam garantir que a sustentabilidade seja integrada no processo estratégico desde o início 

e seja trabalhada de forma contínua. Mais especificamente, a visão da organização precisa 

refletir o compromisso desta com a sustentabilidade, que deve ser parte do processo 

estratégico de tomada de decisão, bem como do conteúdo da estratégia, tanto a nível 

corporativo quanto funcional (BONN; FISHER, 2011). 

Stead e Stead (2008) afirmam que tem havido progressos substanciais no que diz respeito 

ao desenvolvimento da gestão estratégica para a sustentabilidade no mundo corporativo, o que 

tem proporcionado às organizações melhorarem sua eficiência em endereçar as questões 

ambientais e sociais. 
As empresas progrediram significativamente na sustentabilidade corporativa na 
última década. A maioria dos CEOs reconhece a importância de melhorar o 
desempenho relacionado às questões da sustentabilidade, além do desempenho 
financeiro. No entanto, muitas vezes eles lutam com os desafios de como fazer isso. 
Para integrar a sustentabilidade no processo de decisão do dia-a-dia, as empresas 
com as melhores práticas fazem da sustentabilidade um componente central de sua 
estratégia e exercem liderança para reforçar esses objetivos em toda a organização 
(EPSTEIN, 2010, p. 314). 

 
Dentro desse contexto, as empresas começaram a se organizar e a criar áreas de 

sustentabilidade para que pudessem implementar estratégias e ações capazes não somente de 

impulsionar a agenda de sustentabilidade na empresa, mas principalmente incorporar a 

sustentabilidade ao negócio, de forma transversal. Emerge, então, a necessidade da existência 

de profissionais competentes, entre eles o chamado profissional de sustentabilidade, para 

exercer a gestão estratégica para a sustentabilidade na organização, de forma a contribuir para 

o atingimento dos objetivos. 
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Na próxima seção, se problematizará a emergência desse profissional e o seu papel nas 

organizações, no contexto abordado. 

 

2.2 A EMERGÊNCIA DO PROFISSIONAL DE SUSTENTABILIDADE E O SEU 

PAPEL NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Nesta seção, será explorado o tema acerca da importância crescente dos profissionais de 

sustentabilidade enquanto agentes sociais que serão responsáveis por estruturar e impulsionar 

a agenda de sustentabilidade em organizações do segundo setor, como uma resposta às 

pressões da sociedade relacionadas ao desenvolvimento sustentável. 

Serão abordadas também iniciativas de organismos, tanto internacionais quanto 

nacionais, que começam a fomentar as discussões sobre a importância dessa liderança nas 

empresas, produzindo estudos, documentos, diretrizes e promovendo fóruns de engajamento 

para essa discussão. 

 

2.2.1 Evidências de sua relevância no cenário atual 

 

Na sociedade contemporânea, os desafios da sustentabilidade já representam uma 

realidade inquestionável para o empresariado, sendo desafios fundamentais para muitas 

empresas hoje e no futuro (SIEBENHÜNER; ARNOLD, 2007). Independente do estágio de 

desenvolvimento em que se encontra cada organização, internalizar a sustentabilidade no 

modelo de negócio se apresenta como uma necessidade cada vez mais relevante. 
Para assegurar o sucesso financeiro a longo prazo, as empresas precisam reconhecer 
que estão operando dentro de um ambiente biofísico e social maior e respeitar os 
limites e os processos que governam a sustentabilidade do ecossistema, à medida 
que a economia global se expande rapidamente em direção à capacidade de suporte 
do planeta. Consequentemente, as empresas, especialmente as grandes corporações 
multinacionais, estão sendo desafiadas a se comportarem de maneira 
ambientalmente sustentável e socialmente responsável, mantendo e aprimorando o 
valor para os acionistas (JOSHI; LI, 2016, p. 1). 

 
Em 2016, o MIT Sloan Management Review, em parceria com o Pacto Global da ONU e 

o Boston Consulting Group, publicaram o documento “Joining Forces - Collaboration and 

Leadership for Sustainability” (KIRON et al., 2015), onde abordam a necessidade de se unir 

forças em relação aos desafios da sustentabilidade, e contribuem para esta visão: 
A importância da sustentabilidade como uma questão de negócios tem crescido 
constantemente ao longo das últimas duas décadas. A maioria das empresas entende 
que seu sucesso depende dos contextos econômicos, sociais e ecológicos em que 
operam. Mas a estabilidade desses contextos já não pode ser tomada como garantida. 
O ambiente físico está se tornando mais imprevisível, uma economia global mais 
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interconectada está alterando as condições sociais e a inovação tecnológica está 
transformando a natureza do consumo e da produção. A sustentabilidade corporativa 
evoluiu do expressar boas intenções e buscar eficiências operacionais internas para 
abordar questões críticas do negócio envolvendo uma complexa rede de 
relacionamentos e atividades estratégicas. Como as questões de sustentabilidade 
tornaram-se mais globais e fundamentais para o sucesso, as empresas estão 
percebendo que não podem ir sozinhas. Através de suas redes estratégicas, os 
negócios podem, e sem dúvida devem, abordar algumas das questões de 
sustentabilidade mais difíceis, como acesso a recursos não renováveis, evitar 
violações de direitos humanos nas cadeias de valor ou lidar com as mudanças 
climáticas (KIRON et al., 2015, p. 3). 

 
O documento traz resultados de uma pesquisa quantitativa realizada em 2015 com 3.795 

gerentes e líderes de sustentabilidade de empresas de diversos setores, em mais de 113 países. 

O estudo reforça a necessidade crescente da existência de profissionais que se encarregam de 

impulsionar a agenda de sustentabilidade e a liderança socialmente responsável nas empresas. 

Outra referência internacional fornece indícios de que essa temática acerca de uma 

liderança para a sustentabilidade vem sendo discutida há mais de uma década. Desde 2005, 

foi criada a iniciativa internacional GRLI – Globally Responsible Leadership Initiative, 

resultado da união entre a European Foundation for Management Development (EFMD), a 

United Nations e representantes de diversas empresas e escolas internacionais de negócios, 

com o objetivo de endereçarem a questão de como desenvolver uma geração de líderes 

globalmente responsáveis. A missão do GRLI é a de “catalisar o desenvolvimento de 

liderança e prática socialmente responsáveis em organizações e sociedades pelo mundo.” 

(GRLI). 

Documento produzido pelo GRLI reforça a ideia de que as empresas devem ter objetivos 

além do negócio, pois também são responsáveis por endereçar os desafios globais ligados à 

sustentabilidade. O cenário analisado pela iniciativa levou em consideração o fato de as 

empresas estarem entre as instituições mais influentes do mundo, o que lhes confere um 

enorme potencial para endereçar de forma significativa os desafios econômicos, ambientais e 

sociais enfrentados atualmente pela humanidade. 
[...] Acreditamos que os líderes empresariais devem integrar a responsabilidade 
global às suas visões, metas e práticas. [...] A geração emergente necessita de ajuda 
para maximizar seu potencial como líderes globalmente responsáveis. Isso exige 
mudanças individuais e mudanças dentro das empresas globais para criar e 
recompensar lideranças responsáveis de maneira mais eficaz. (Liderança 
Globalmente Responsável: Um Chamado ao Engajamento, 2005, p. 5) 

 
A iniciativa GRLI considera que a crescente complexidade dos ambientes 

organizacionais, com a globalização e os desafios da sustentabilidade, também globais, 

demanda líderes melhor preparados e líderes que considerem a responsabilidade corporativa 

global um investimento e não um custo. Aborda-se nos documentos que há muitas barreiras 
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para a adoção de um foco mais ético e responsável num ambiente corporativo de alta 

competitividade, investimentos otimizados e escassez de tempo. E que essa dinâmica propicia 

a visão de que iniciativas de responsabilidade corporativa não devem ser o foco de atuação, 

mas sim funções centrais ligadas a produtividade, vendas e lucratividade. 

Sem uma mudança de mentalidade para se encarar a sustentabilidade como investimento, 

por parte dos líderes em toda a organização, a tendência será sempre vê-la como uma agenda 

secundária e não primordial à sobrevivência das empresas. Para que isso ocorra, o movimento 

do GRLI defende que “o desafio final está na educação de executivos – e, na verdade, nos 

nossos sistemas educacionais como um todo. [...] A tarefa agora é a de integrar a 

responsabilidade social corporativa ao processo educacional como um todo.” (Liderança 

Globalmente Responsável: Um Chamado ao Engajamento, 2005, p. 13 e 14) 

No Brasil, uma iniciativa recente também contribui para sinalizar que os profissionais de 

sustentabilidade vêm ganhando relevância no universo corporativo e na sociedade em geral. 

Em 2012, ocorreu a criação da ABRAPS. Atualmente chamada de Associação Brasileira dos 

Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável (surgiu inicialmente como Associação 

Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade), a ABRAPS é uma organização sem fins 

lucrativos que tem como Missão “Representar, conectar e fortalecer a atuação do profissional 

que atue pelo Desenvolvimento Sustentável”. Sua Visão é “Ser referência como movimento 

de profissionais que atuam decisivamente em processos e iniciativas com foco no 

desenvolvimento sustentável, visando a preservação da vida”. O foco primordial da 

Associação é justamente a atuação do profissional de sustentabilidade. 
A organização tem o foco na atuação do profissional pelo desenvolvimento 
sustentável, uma categoria que congrega pessoas com crenças, competências e 
valores em comum, e que atuam diariamente para que o desenvolvimento 
sustentável aconteça. A entidade busca contribuir com o fortalecimento da atividade 
do profissional pelo desenvolvimento sustentável, por meio do estímulo à conexão e 
à troca de experiências entre os associados, da participação e realização de eventos, 
do fomento à construção e disseminação de conhecimento, da disponibilização de 
produtos serviços e oportunidades e da representação formal desses profissionais na 
defesa de seus interesses, para tornar a atividade legítima e reconhecida na sociedade 
(ABRAPS). 

 
A ABRAPS surge para reforçar a valorização desse profissional, em um cenário onde os 

desafios de incorporação da sustentabilidade nas empresas é crescente e irreversível. A 

perspectiva de que empresa e sociedade são codependentes reforça a interligação entre RSC, 

desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. “A Responsabilidade Social Corporativa é a 

implementação da sustentabilidade na esfera corporativa. [...] A RSC está interligada ao 

conceito de desenvolvimento sustentável, já que tem alicerce conceitual no tripé da 

sustentabilidade: as dimensões econômicas, ecológicas e sociais.” (WELZEL, 2014, p. 176). 
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O desafio de incorporar a RSC à estratégia empresarial traz à tona a discussão acerca de como 

as empresas enfrentarão esse novo cenário. Serão os próprios gestores os agentes da 

concretização de um novo modelo, o que demandará novas funções e modificações no papel 

dos administradores. Neste contexto, surge a necessidade de se entender e conhecer o perfil e 

a atuação do profissional que estará encarregado de definir e implementar as atividades de 

sustentabilidade nas empresas (WELZEL, 2014). 

A seguir, serão apresentados dois estudos que, apesar de não científicos, merecem ser 

destacados enquanto iniciativas relevantes no ambiente internacional e nacional para o 

fomento das discussões acerca da liderança para a sustentabilidade e do profissional de 

sustentabilidade. 

 

2.2.2 O que a literatura não acadêmica nos informa sobre os profissionais/líderes de 

sustentabilidade? Resultados de duas pesquisas organizacionais 

 

2.2.2.1 Pesquisa internacional Joining Forces 

 

Em parceria com o Pacto Global da ONU, esta pesquisa de 2015 teve foco no papel 

crítico de redes de colaborações em sustentabilidade e no papel do conselho de administração 

das organizações na orientação dos esforços de sustentabilidade em suas empresas. O 

documento aborda os resultados do estudo Joining Forces, onde foram pesquisados cerca de 

3.800 gerentes e líderes de sustentabilidade ao redor de todo o mundo (KIRON et al., 2015, p. 

3). O estudo traz contribuições importantes para o entendimento de que ações são 

consideradas relevantes para o sucesso das empresas em relação à agenda de sustentabilidade, 

segundo o público de líderes pesquisado. 

Como pano de fundo, os autores abordam a questão da relevância da rede de 

interdependências e confiança mútua entre empresas, governos e sociedade civil, onde a 

colaboração é um caminho necessário para o progresso. E atestam que as empresas precisam 

ter envolvimento com colaboradores externos, se quiserem enfrentar os desafios de 

sustentabilidade, o que ajudará a moldar o contexto social em que operam e até mesmo 

explorar novas oportunidades vitais do mercado. 

As principais conclusões do trabalho abordam que a sustentabilidade corporativa está se 

movendo constantemente “do antigo modelo - compreendido principalmente por esforços ad 

hoc ou oportunistas, que muitas vezes produziam relações tensas com o setor público - para 
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iniciativas estratégicas e transformacionais, que envolvem várias entidades” (KIRON et al., 

2015, p. 5). 
Como as questões de sustentabilidade tornam-se cada vez mais complexas, de 
natureza global e fundamentais para o sucesso, as empresas estão percebendo que 
não podem atingir o impacto necessário agindo sozinhas. O sentimento é quase 
unânime entre os gestores: 90% dos entrevistados concordam que as empresas 
precisam colaborar para endereçarem os desafios de sustentabilidade que enfrentam 
(KIRON et al., 2015, p. 5). 

 

Com relação à internalização da sustentabilidade nas organizações, 86% dos 

entrevistados acreditam que a liderança de seus conselhos de administração deve 

desempenhar um papel importante na condução dos esforços de sustentabilidade de suas 

empresas. 

Outros resultados ressaltam que: a sustentabilidade está se movendo para o centro do 

negócio; colaboradores de sustentabilidade possuem uma alta relevância; impulsionar a 

reputação da marca, melhorar a inovação de produtos e serviços, fomentar a transformação do 

mercado e mitigar riscos são os principais impulsionadores das colaborações relacionadas à 

sustentabilidade; quanto mais a empresa se engajar externamente, mais bem sucedidas são as 

colaborações de sustentabilidade; quanto mais as empresas aprendem com suas parcerias de 

sustentabilidade, mais bem sucedidas elas são; a colaboração interna, na empresa, também é 

outro componente importante para o sucesso; é fundamental que ONGs e corporações falem a 

mesma linguagem e caminhem na mesma direção e é necessário que haja uma agenda comum 

de transformação, para que se evitem controvérsias; encontrar as pessoas certas, como 

colaboradores, é crucial para o sucesso; saber o que precisa ser alcançado é talvez a técnica de 

triagem mais poderosa para encontrar as pessoas certas para as parcerias; por fim, o 

engajamento da alta liderança é fundamental para o sucesso da agenda de transformação em 

direção à sustentabilidade. 

A conclusão central deste estudo ressalta que o principal fator de sucesso para a 

implementação da sustentabilidade nas empresas é a união de lideranças através de uma rede 

de colaboradores, representada por stakeholders internos e externos. E o papel do líder de 

sustentabilidade ganha relevância nas empresas, enquanto profissional responsável por  

“orquestrar” toda a dinâmica dos processos e stakeholders envolvidos. 

 

2.2.2.2 Pesquisa ABRAPS: “Profissionais de Sustentabilidade – Atuação, Projetos e 

Aspirações” 

 

43 



 
	  

Em 2015, a ABRAPS realizou uma pesquisa quantitativa intitulada “Profissionais de 

Sustentabilidade – Atuação, Projetos e Aspirações”, que tem um caráter inédito no Brasil em 

termos de abordagem sobre os profissionais de sustentabilidade em si. 

O estudo teve por objetivo analisar o perfil do profissional de sustentabilidade no Brasil, 

bem como seu foco de atuação e suas aspirações. 
Esta pesquisa traça um perfil inédito do profissional de sustentabilidade, abordando 
a sua formação, a estrutura que encontram nas empresas para atuar e os desafios na 
gestão de seus projetos. A pesquisa também traz uma visão de como as empresas 
estão tratando os temas associados à sustentabilidade, a partir da participação efetiva 
do profissional dedicado.  
Sabemos que a preocupação das empresas com as questões de sustentabilidade é 
crescente. Esse fenômeno é fruto de uma série de aspectos regulatórios que estão 
evoluindo no Brasil, e também de uma demanda cada vez maior dos clientes e da 
sociedade como um todo por melhores práticas de responsabilidade social e 
ambiental. O reflexo disso nas organizações é a busca por uma visão mais 
estruturada e integrada sobre os diversos âmbitos que envolvem as ações de 
sustentabilidade. 
A atuação do profissional de sustentabilidade é fundamental para alinhar o discurso 
à prática da organização, e contribui para uma abordagem mais consistente e ampla 
de seus programas. O Brasil está avançando no sentido da valorização deste 
profissional, bem como nas práticas mais sustentáveis, que cada vez mais espraiam o 
universo interno das empresas para impactar a sociedade em seu entorno. 
Com este estudo, esperamos contribuir com o entendimento dos desafios cotidianos 
deste profissional, cada vez mais necessário para uma gestão consciente e eficiente 
dos recursos e impactos de uma organização (Profissionais de Sustentabilidade – 
Atuação, Projetos e Aspirações, 2015, p. de Introdução). 

 
Como reforça a pesquisa, as pressões do ambiente externo em relação a práticas de 

responsabilidade social e ambiental têm como reflexo a necessidade das organizações 

evoluírem na direção da sustentabilidade. E, neste cenário, o profissional de sustentabilidade 

representa uma figura relevante para estruturar e impulsionar a agenda de sustentabilidade nas 

empresas. 

A pesquisa foi conduzida junto a 370 profissionais de sustentabilidade, de ambos os 

sexos e todas as idades, como o objetivo de analisar o perfil do profissional de 

sustentabilidade no Brasil, bem como seu foco de atuação e suas aspirações. Os profissionais 

eram de empresas de diversos setores e atividades, dentre eles bens de consumo, serviços, 

indústria financeira, energia, construção civil, comunicação, agronegócio e outros. O sumário 

executivo traz as seguintes informações: 
- Formação consistente e diversificada: a formação dos profissionais de 
sustentabilidade é diversa, e envolve tanto áreas técnicas como de gestão. Essa 
diversidade se reflete na área em que atuam na empresa: segundo o estudo, as 
estruturas que mais acomodam esses profissionais nas organizações são 
sustentabilidade, relações institucionais, comunicação e marketing. Ainda não há, 
portanto, uma formação completa e integrada sobre os temas relativos à 
sustentabilidade e o profissional tende a atuar dentro da área de sua formação 
específica. Setenta e quatro por cento dos entrevistados possuem pós-graduação, 
nível no qual têm a oportunidade de integrar os diversos aspectos relacionados à 
sustentabilidade. Um terço dos profissionais já tem uma remuneração superior a R$ 
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9.000 mensais, o que indica uma tendência de valorização progressiva desse papel 
nas empresas. 
- A caminho da maturidade: um em cada três respondentes indicou que sua 
empresa ainda está em estágio de desenvolvimento com relação às práticas de 
sustentabilidade, indicando que grande parte das organizações ainda têm como foco 
o atendimento a leis e regulamentações. Apenas 18,5% avaliam que a empresa em 
que atuam está em um estágio com alto grau de maturidade e efetividade, sendo 
considerada um referencial de excelência. [...] São empresas que conseguiram 
traduzir em ações uma preocupação genuína com o tema, e fazer desse um 
diferencial de mercado. 
- Estrutura intuitiva de governança: embora sessenta e nove por cento dos 
respondentes sintam-se reconhecidos com relação à relevância da área de 
sustentabilidade para a geração de valor em sua organização, em muitas empresas, 
ainda encontram uma estrutura de governança intuitiva para a sua atuação. Menos da 
metade das empresas conta com uma área de sustentabilidade subordinada ao 
presidente e dois terços não possuem um comitê ou comissão interna de 
sustentabilidade. Esse resultado revela que as empresas que atuam no Brasil ainda 
têm a evoluir no sentido do engajamento da alta administração sobre as ações de 
sustentabilidade [...] 
- Investimentos mantidos: mesmo em um cenário econômico desafiador como o 
atual, as organizações não indicaram uma tendência em diminuir os investimentos 
em sustentabilidade. Setenta e dois por centro das organizações revelam que mantem 
ou aumentam em 2015 os mesmos investimentos do ano anterior. Essa pode ser uma 
aposta das empresas no apoio da área de sustentabilidade para a gestão mais 
eficiente de recursos, e na geração de valor com as práticas socioambientais 
promovidas pela área. (Profissionais de Sustentabilidade – Atuação, Projetos e 
Aspirações, 2015, p. 4 e 5) 

 

Os resultados detalhados trazem outras informações. As principais formações deste 

profissional são administração, engenharia e gestão ambiental. A escolha pela carreira na área 

de sustentabilidade se deu por ideologia, bem como por interesse genuíno e admiração pelo 

tema, na busca de realização pessoal. Quanto ao número de pessoas dedicadas exclusivamente 

às atribuições relacionadas à sustentabilidade, mais de um quarto dos entrevistados declarou 

que há cerca de onze pessoas, pelo menos, em suas empresas. 
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Fonte: Profissionais de Sustentabilidade – Atuação, Projetos e Aspirações, 2015. 
 

A análise presente no relatório traz a perspectiva de que o fato de a principal atribuição 

do profissional de sustentabilidade ser o “desenvolvimento de uma visão estratégica para a 

empresa, garantindo que a competência da sustentabilidade permeie toda a organização” pode 

representar um “forte indicador de que alinhar as práticas de sustentabilidade aos objetivos de 

negócio tem sido um aspecto importante da atuação deste profissional, indo além da pura 

gestão de projetos de sustentabilidade e do atendimento a leis e regulamentações.” 

(Profissionais de Sustentabilidade – Atuação, Projetos e Aspirações, 2015, p. 12). Além disso, 

quase 70% dos respondentes reconhecem como alta a relevância da área de sustentabilidade 

para a geração de valor em sua organização. Estas informações contribuem para a visão de 

que a atuação dos profissionais de sustentabilidade esteja sendo mais valorizada nas 

organizações, na medida em que a agenda de sustentabilidade tem ampliado sua importância 

estratégica para o negócio. 

Com relação ao estágio de maturidade com relação à sustentabilidade, as empresas se 

encontram em estágios diversos. 
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Principais atribuições da área de sustentabilidade (em % de respondentes)

51

48

43

40

38

32

32

24

25

28

Desenvolver uma visão estratégica para a empresa, garantindo que a  
competência da sustentabilidade permeie toda a organização

Ser um facilitador em todas as áreas da empresa de forma a viabilizar  
os projetos de sustentabilidade

Promover programas de treinamento e desenvolvimento de  
colaboradores com relação à sustentabilidade

Minimizar os impactos internos e da cadeia produtiva, desde o fornecedor,  
matéria-prima, produção, entrega, logística reversa e descarte de resíduos

Criar e monitorar indicadores-chave de desempenho em sustentabilidade

Incentivar e promover a participação de todos os colaboradores

Coordenar e apresentar o relatório anual de sustentabilidade

Desenvolver políticas de compras e desenvolvimento de  
fornecedores para a sustentabilidade

Ser porta-voz e formador de opinião sobre a sustentabilidade corporativa

Posicionar a empresa como player focado na sustentabilidade corporativa

Entre as principais atribuições da área de sustentabilidade, 
desponta em primeiro lugar o desenvolvimento de uma 
visão estratégica para a empresa, com o objetivo de garantir 
que os preceitos da sustentabilidade permeiem toda a 
organização. Este é um forte indicador de que alinhar as 
práticas de sustentabilidade aos objetivos de negócio tem 
sido um aspecto importante da atuação deste profissional, 
indo além da pura gestão de projetos de sustentabilidade e 
do atendimento a leis e regulamentações. A sinergia com as 
áreas operacionais também se mostrou relevante no estudo: 
40% dos respondentes disseram que atuam minimizando 

os impactos internos e da cadeia produtiva – uma das 
iniciativas com potencial de contribuir para a geração de 
valor na organização.

Dois terços das organizações participantes do estudo 
possuem indicadores ou metas relacionados à 
sustentabilidade no planejamento estratégico da sua 
empresa. A pesquisa também indica que essa visão se 
reflete na prática de grande parte das empresas: 66% dos 
respondentes destacaram que há procedimentos e processos 
de sustentabilidade definidos para suas atividades diárias.

Há indicadores ou metas relacionados à 
sustentabilidade no planejamento estratégico  
da sua empresa? (em % de respondentes)

66

28

6

 Sim

 Não

 Não tenho conhecimento

Há procedimentos e processos de sustentabilidade 
definidos para suas atividades diárias?  
(em % de respondentes)

63

11

26

 Sim

  Não, mas tem  
intenção de fazê-lo

 Não

Gráfico 1: 
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Gráfico 2: 

 
Fonte: Profissionais de Sustentabilidade – Atuação, Projetos e Aspirações, 2015. 

 

À medida que evoluem em seu estágio de liderança em sustentabilidade, as organizações 

lidam com temas e desafios mais amplos e complexos. 

 
Gráfico 3: 
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Relevância da área de sustentabilidade para a geração  
de valor da sua empresa (em % de respondentes)

Em qual estágio de maturidade você acredita que sua empresa se 
encontra com relação à sustentabilidade  (em % de respondentes)

69

18,5

18,5

16

32

24

15

7

 Relevância alta

 Relevância média

 Relevância baixa

  Líder: estágio com alto grau de maturidade e efetividade, 
considerado um referencial de excelência

  Maduro: estágio estruturado por meio de ações realizadas de 
forma sistêmica, alinhadas com as estratégias corporativas

  Em desenvolvimento: estágio estruturado e integrado às 
demais áreas da empresa, visando o progresso contínuo

  Básico: estágio pouco estruturado e pouco integrado às demais 
áreas da empresa

  Incipiente: estágio preliminar, em fase inicial de definição

Relevância
Quase 70% dos respondentes reconhecem como alta 
a relevância da área de sustentabilidade para a geração 
de valor em sua organização.

Maturidade
Um em cada três respondentes indicou que sua 
empresa ainda está em estágio de desenvolvimento 
com relação às práticas de sustentabilidade. A 
atuação dessas organizações ainda é direcionada 
ao atendimento a leis e exigências do mercado. As 
empresas líderes já avançaram para uma visão mais 
ampla de suas ações, envolvendo inclusive os impactos 
sociais, ambientais e econômicos de suas atividades na 
comunidade ao seu entorno.

Em recorte das consultorias participantes da pesquisa,  
33% deste grupo indicaram estar em um estágio de 
líder, frente a 13% das empresas de demais setores de 
atividade – muito por conta do foco que têm em ações 
neste sentido.
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Estão em um estágio de liderança em sustentabilidadeÀ medida que evoluem em seu estágio de liderança em 
sustentabilidade, as organizações lidam com temas e 
desafios mais amplos e complexos. Se, para as empresas 
em desenvolvimento, os aspectos regulamentares, 
como relatos e atendimento a normas ambientais e de 
segurança de trabalho, prevalecem, para as empresas 
líderes surgem temas mais abrangentes, tais como 
mobilidade e inclusão.

das consultorias
das empresas de  
demais segmentos

Temas sustentabilidade por estágio de maturidade da área

Em desenvolvimento (em % de respondentes; respostas múltiplas)

Maduro (em % de respondentes; respostas múltiplas)

Líder (em % de respondentes; respostas múltiplas)

60

57

57

55

52

Meio ambiente

Frameworks de relato (GRI, relato integrado)

Legislação ambiental

Energia

Segurança do trabalho

67

58

61

58

60

57

59

54

58

54

Análise de ciclo de vida

Educação interna

Uso do solo

Reciclagem

Água

Educação interna

Mobilidade urbana

Inclusão social

Emissões (GHG Protocol, CDP)

Financiamento a empresas sustentáveis
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Fonte: Profissionais de Sustentabilidade – Atuação, Projetos e Aspirações, 2015. 

 

Com relação ao desafios que estes profissionais encontram na execução de projetos e 

atividades, estes declaram ser a falta de investimentos, de comprometimento da alta 

administração e de liderança. Apesar de estarem evoluindo quanto à visão estratégica e 

relevância, de  acordo com os respondentes, nas empresas ainda há falta de engajamento, 

visão de valor, apoio, sistemas estruturados e prioridade nos projetos de sustentabilidade. 

Apesar disso, a pesquisa também indica que 57% das empresas participantes aplicam essas 

metas de sustentabilidade para todas as áreas da organização – indo além da área de 

sustentabilidade. E afirma que esta prática mostra-se positiva, pois estimula a todos na 

empresa, no sentido de também serem comprometidos e responsáveis pela agenda de 

sustentabilidade, independente de setor ou nível hierárquico. 

Por fim, a pesquisa traz informações acerca dos temas em que os profissionais de 

sustentabilidade gostariam de se aprofundar: 
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Gráfico 4: 

 
Fonte: Profissionais de Sustentabilidade – Atuação, Projetos e Aspirações, 2015. 

 

Em resumo, a pesquisa da ABRAPS traz um panorama diverso sobre este profissional de 

sustentabilidade. Sua formação ainda não é específica em temas relacionados à 

sustentabilidade e as principais áreas onde são alocados são relações institucionais, 

comunicação e marketing. A remuneração deste profissional aponta uma tendência à maior 

valorização do mesmo nas empresas, apesar de declararem que às práticas de sustentabilidade 

ainda se encontram em um estágio de desenvolvimento em suas respectivas organizações. 

Grande parte das organizações ainda têm como foco o atendimento a leis e regulamentações, 

mas declaram que têm mantido os níveis de investimento em sustentabilidade. Com relação à 

escolha destes profissionais pela carreira na área de sustentabilidade, esta se deu por 

ideologia, interesse genuíno e admiração pelo tema, na busca de realização pessoal. Suas 
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35

33

27

27

27

26

26

24

22

21

20

16

14

15

22

21

20

16

14

19

Temas de sustentabilidade prioritários
Entre os assuntos de sustentabilidade mais relevantes 
para os respondentes, estão aspectos de forte 
impacto nos custos operacionais das organizações, 
como água e energia.

Assuntos em que há interesse em se aprofundar (em % de respondentes)

Mais importantes*

Gestão da sustentabilidade nas empresas

Geração de renda e empreendedorismo social

Consultoria em sustentabilidade

Análise de ciclo de vida

Índices de sustentabilidade (ISE, Down Jones – DJSI)

Financiamento a empresas sustentáveis

Energia

Meio ambiente

Mobilidade urbana

Educação (crianças, jovens e adultos)

Inclusão social

Reciclagem

Água / uso do solo

Emissões (GHG Protocol, CDP)

Resíduos (Política Nacional de Resíduos Sólidos)

Frameworks de relato (GRI, Relato Integrado)

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000

Legislação ambiental

Voluntariado

Educação interna

Pacto global

Água
Inclusão social

Meio ambiente

Energia

Educação (crianças, jovens e adultos)

Segurança do trabalho

Reciclagem

Saúde

Legislação ambiental
Gestão de licenças ambientais

* Quanto maior o tamanho do palavra acima, maior a quantidade de citações identificadas nas respostas dos entrevistados
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principais atribuições são: desenvolver uma visão estratégica para a empresa, garantindo que a 

sustentabilidade permeie toda a organização, ser um facilitador nas diversas áreas da empresa, 

a fim de viabilizar os projetos de sustentabilidade, promover programas de treinamento e 

desenvolvimento para colaboradores sobre o tema sustentabilidade e atuar para minimizar os 

impactos internos e na cadeia produtiva. Seus principais temas de interesse são a gestão da 

sustentabilidade nas empresas, a geração de renda e empreendedorismo social e consultoria 

em sustentabilidade. Cerca de setenta por cento dos profissionais entrevistados declaram ser 

alta a relevância da área de sustentabilidade para a geração de valor em sua organização. 

As pesquisas Joining Forces e da ABRAPS, principalmente, nos permitem concluir que, 

num contexto em que demandas de sustentabilidade forçam as empesas a se engajarem nas 

questões do tripé da sustentabilidade, emerge a figura do profissional que será a referência na 

organização para alavancar essa agenda. Trata-se de uma forma como o empresariado vem 

respondendo às pressões externas relativas à sustentabilidade, isto é, ele cria um departamento 

de sustentabilidade e institui um gestor para conduzir suas operações. Este ator organizacional 

vem ganhando espaço, principalmente no sentido de fazer avançar essa agenda de 

sustentabilidade; no entanto, pouco se sabe sobre o seu papel e atuação nas empresas 

brasileiras. E, para melhor compreender como sua trajetória vem se delineando nas 

organizações, é importante olhar para a experiência e o processo de aprendizagem que 

vivenciam nesta posição. Dessa forma, os dados serão analisados sob a ótica da aprendizagem 

experiencial, uma vez que esta função vem sendo construída no cotidiano de sua atuação. 

Como afirma Kolb (1984), a aprendizagem experiencial transforma a experiência concreta em 

conhecimento e ação. Assim, o processo de aprendizagem experiencial proporciona 

oportunidade para que o indivíduo vivencie experiências concretas, reflita a partir delas e 

elabore conceitos que o guiarão em situações futuras (KOLB, 1984), ou seja, a análise de sua 

experiência permitirá compreender para onde caminham as ações desses indivíduos e, 

consequentemente, a própria organização em relação às demandas de sustentabilidade. 

A seguir, será abordado o tema da aprendizagem experiencial e também suas 

contribuições para o aprendizado em relação à sustentabilidade. 

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM EXPERIENCIAL PARA A 

CONSTRUÇÃO DA ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SUSTENTABILIDADE 

 

A maioria dos profissionais de sustentabilidade, tanto no papel de gerente quanto no 

papel de liderança sênior, exercem suas respectivas funções em empresas que ainda se 
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encontram em estágio de desenvolvimento com relação à sustentabilidade. Soma-se a essa 

realidade, o fato de também afirmarem que não tiveram formação específica em temas 

relacionados à sustentabilidade (ABRAPS – Pesquisa “Profissionais de sustentabilidade: 

atuação, projetos e aspirações”, 2015). 

Loura (2014) defende a importância que questões como a sensibilização para a 

sustentabilidade e o endereçamento de tópicos relacionados ao tema, como ética do negócio e 

responsabilidade social corporativa, têm para a formação de qualquer futuro gerente. E afirma 

que estes deveriam ser percebidos como tópicos fundamentais a serem integrados aos estágios 

iniciais de treinamentos/formação destes gerentes. Contudo, cita que a maioria dos estudos 

disponíveis tendem a confirmar que, apesar dos temas de sustentabilidade estarem ganhando 

proeminência, estes ainda constituem matérias eletivas ou ficam restritos ao nível de pós-

graduação lato sensu, incluindo os MBAs. 

Esse cenário corrobora com a ideia de que a atuação deste profissional de 

sustentabilidade vem sendo construída principalmente no exercício de sua função, na atuação 

do dia-a-dia, nas vivências de sucesso e fracasso, enfim, vem sendo moldada e estruturada 

com a contribuição de suas experiências e de um processo de aprendizagem a partir delas, daí 

sua relevância em estudá-las. 

Reis (2011, p. 354) atesta que “o conhecimento do processo de aprendizagem dos 

gerentes pode proporcionar o entendimento de como lidam com as características de seu cargo 

e como ocorre sua busca de subsídios para tanto.” As fontes de aprendizagem relacionadas à 

atuação gerencial são divididas em duas grandes categorias: “aprendizagem explícita e 

aprendizagem implícita” (LEITE, 2011, p. 203). A aprendizagem explícita se configura em 

situações de ensino, pois está relacionada ao conhecimento que pode ser codificado e 

transmitido. A aprendizagem implícita ocorre sem um propósito específico de aprender e 

produz conhecimentos implícitos, sem haver uma consciência de que se está aprendendo 

(LEITE, 2011). E esta aprendizagem tem um conteúdo pessoal, específico e não facilmente 

codificado, estando relacionada a conhecimento adquirido fora de ambientes formais de 

ensino. 

Antonello (2004), Leite, Godoy e Antonello (2006), Moraes (2000) e Morais, Silva e 

Cunha (2004) realizaram estudos com o objetivo de compreender o processo de aprendizagem 

de gerentes. Estes estudos destacaram como importante o fato de que “os gerentes afirmaram 

que seu aprendizado ocorre, sobretudo, a partir das experiências do cotidiano, da prática e da 

vivência das situações, devido à natureza de seu trabalho” (REIS, 2011, p. 354). Portanto, a 

partir das contribuições da teoria da Aprendizagem Experiencial de David Kolb (1984), autor 
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seminal nesta área, pretende-se obter subsídios para uma melhor compreensão do processo de 

aprendizagem de gerentes de sustentabilidade no exercício de suas funções e como este 

processo pode agregar valor à formação dos mesmos. 

 

2.3.1 O modelo de Aprendizagem Experiencial de Kolb 

 

O ambiente organizacional encontra-se cada vez mais dinâmico, competitivo e 

desafiador. Reis (2011, p. 354) traz a perspectiva de que “a manutenção do sucesso, num 

mundo em constante mudança, está calcada na capacidade de exploração de novas 

oportunidades e na aprendizagem obtida por meio de sucessos e fracassos passados”. E Kolb 

(1984) atesta que os seres humanos são a espécie mais adaptativa que existe e que nossa 

sobrevivência depende desta habilidade de adaptação, tanto reativa quanto proativa. Através 

da interação com o ambiente e a partir de experiências vividas, o processo de aprendizagem 

impulsiona os indivíduos. E, no ambiente profissional, estes indivíduos necessitam adaptar-se 

a novas “regras do jogo”, como fator crítico de sucesso. É nesse contexto que o estudo do 

processo de aprendizagem dos profissionais de sustentabilidade torna-se relevante, a fim de 

melhor se compreender como os mesmos se constituem, se adaptam e constroem sua trajetória 

profissional frente aos desafios impostos pela sustentabilidade. Para tanto, levou-se em 

consideração a teoria da Aprendizagem Experiencial de Kolb (1984). 

David Kolb iniciou seus estudos e experimentos de aprendizagem através da experiência 

por volta de 1967. Sua teoria foi baseada em conteúdo intelectual da psicologia social, 

filosofia e psicologia cognitiva. Seus principais influenciadores foram John Dewey, com seu 

legado sobre a aprendizagem experiencial na educação superior, Kurt Lewin, com suas 

contribuições acerca da aprendizagem experiencial no desenvolvimento organizacional e 

treinamento, e Jean Piaget, com seus estudos sobre o processo de desenvolvimento cognitivo 

e aprendizagem experiencial. Os trabalhos de Dewey, Lewin e Piaget em aprendizagem 

experiencial tiveram um efeito profundo para o processo de aprendizagem na educação formal 

e também influenciaram organizações e  o processo de aprendizagem adulta (KOLB, 1984). 

O modelo de Aprendizagem Experiencial desenvolvido por Kolb traz uma perspectiva 

integrativa e holística de aprendizagem que combina experiência, percepção, cognição e 

comportamento. 

A teoria da Aprendizagem Experiencial de Kolb postula que “aprendizagem é o processo 

através do qual o conhecimento é criado a partir da experiência” (KOLB, 1984, p. 38). Esta 

definição enfatiza diversos aspectos do processo de aprendizagem, visto por meio da 
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perspectiva experiencial, quais sejam: a aprendizagem é concebida como um processo e não 

em termos de resultados ou conteúdo; o conhecimento não é algo independente que deve ser 

alcançado ou transmitido, mas sim fruto de um processo de transformação, sendo 

continuamente criado e recriado; a aprendizagem transforma a experiência tanto em seu 

caráter objetivo quanto subjetivo; para se compreender aprendizagem, deve-se entender 

conhecimento e vice-versa. 

Sua teoria comporta um modelo que representa a base de grande parte da literatura 

voltada para a aprendizagem (REIS, 2011). De acordo com a mesma, a experiência é central 

para o desenvolvimento e faz parte de um processo contínuo de aprendizagem, que ocorre 

permanentemente na vida do indivíduo (PIMENTEL, 2007). 

O modelo de Kolb pressupõe que novos conhecimentos, habilidades e atitudes se formam 

a partir de um processo de aprendizagem que ocorre em um ciclo de quatro modos de 

aprendizagem ou estágios: a experiência concreta, a observação reflexiva, a conceituação 

abstrata e a experimentação ativa. 
O modelo ELT retrata dois modos dialeticamente relacionados de apreensão da 
experiência – Experiência Concreta (EC) e Conceituação Abstrata (CA) – e dois 
modos dialeticamente relacionados de transformar a experiência – Observação 
Reflexiva (OR) e Experimentação Ativa (EA). A aprendizagem experiencial é um 
processo de construção de conhecimento que envolve uma tensão criativa entre os 
quatro modos de aprendizagem e que responde às demandas contextuais. Este 
processo é retratado como um ciclo ou espiral de aprendizagem onde o aprendiz 
"toca todas as bases" - experimentando, refletindo, pensando e agindo - em um 
processo recursivo que responde à situação de aprendizagem e ao que está sendo 
aprendido. Experiências imediatas ou concretas são a base para observações e 
reflexões. Estas reflexões são assimiladas e destiladas em conceitos abstratos a partir 
dos quais podem ser extraídas novas implicações para a ação. Estas implicações 
podem ser testadas ativamente e servir como guias na criação de novas experiências 
(KOLB; KOLB, 2008, p. 44). 

 

Segundo seu modelo, aprendizes, para serem eficazes, devem ter essas quatro 

habilidades. Ou seja, eles precisam se envolver em novas experiências de forma completa, 

aberta e não tendenciosa (EC), serem capazes de refletir e observar suas experiências por 

meio de várias perspectivas (OR), terem habilidade para criar conceitos que integrem suas 

observações em teorias logicamente sólidas (CA) e, finalmente, aprendizes devem ser capazes 

de usar estas teorias para tomar decisões e resolver problemas (EA). O aprendiz escolhe 

continuamente o conjunto de habilidades que lançará mão nas diversas situações de 

aprendizagem. O equilíbrio ideal entre as habilidades é difícil de ser atingido; o que ocorre 

são graus distintos, entre ator e observador e entre envolvimento específico e distanciamento 

analítico, durante o processo de aprendizagem (KOLB, 1984). 
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O modelo de Kolb proporciona um framework que permite examinar e fortalecer a 

relação crítica entre educação, trabalho e desenvolvimento pessoal. Segundo o mesmo, o 

ambiente de trabalho constitui um local de aprendizado, aprendizado este que pode fortalecer 

e complementar a educação formal, além de impulsionar o desenvolvimento pessoal do 

indivíduo (KOLB, 1984). 

Esta perspectiva contribui para a ideia de que os profissionais de sustentabilidade devam 

aprender de forma significativa a partir das diversas experiências que vivenciam e que estão 

relacionadas com temas de sustentabilidade, uma vez que esta aprendizagem se restringe em 

boa parte a MBAs, para a formação deste profissional (LOURA, 2014). 

Com relação às características do processo de aprendizagem experiencial, Kolb reafirma, 

em seu artigo de 2008, a semelhança existente entre os modelos dos fundadores desta teoria, 

incluindo o seu, e enumera seis proposições que todos compartilham: 

1- A aprendizagem é melhor concebida como um processo e não em termos de 

resultados: a aprendizagem é descrita como um processo através do qual conceitos são 

derivados da e continuamente modificados pela experiência. Os resultados representam 

apenas registros históricos, e não necessariamente conhecimento para o futuro, uma vez que 

ideias e hábitos não são imutáveis, mas sim formados e modificados pela experiência (KOLB, 

1984; KOLB; KOLB, 2008). 

2- A aprendizagem é um processo contínuo fundamentado na experiência: o 

conhecimento é continuamente derivado das experiências e testado durante a própria 

experiência vivenciada pelo aprendiz. Este princípio de continuidade pressupõe que toda 

aprendizagem é reaprendizagem. A aprendizagem é melhor facilitada por um processo que 

extrai as crenças e ideias dos alunos sobre um tópico para que possam ser examinadas, 

testadas e integradas a ideias novas e mais refinadas (KOLB, 1984; KOLB; KOLB, 2008). 

3- A aprendizagem requer a resolução de conflitos entre modos dialeticamente opostos de 

adaptação ao mundo: o processo de aprendizagem é impulsionado por conflitos, diferenças e 

desacordos, principalmente entre a experiência concreta e a abstração de conceitos e entre a 

reflexão e ação. Neste processo, o aprendiz transita entre esses modos de aprendizagem 

(KOLB, 1984; KOLB; KOLB, 2008). 

4- A aprendizagem é um processo holístico de adaptação ao mundo: este integra a 

funcionalidade de todo o organismo – pensar, sentir e comportar-se – e não apenas a cognição 

ou percepção. E abrange outros modelos de adaptação mais especializados como o método 

científico, a resolução de problemas, tomada de decisão e criatividade. A aprendizagem é o 

principal processo da adaptação humana ao mundo e ocorre em todos os estágios da vida, 
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desde a infância à velhice. Ao ser considerada um processo holístico adaptativo, a 

aprendizagem proporciona conexão entre situações da vida como escola e trabalho, por ser 

contínua ao longo de toda a existência (KOLB, 1984; KOLB; KOLB, 2008). 

5- A aprendizagem envolve transações e interações entre o indivíduo e o ambiente: 

padrões estáveis e duradouros de aprendizagem humana surgem de padrões consistentes de 

transação entre o indivíduo e seu ambiente. A forma como o aprendiz processa as 

possibilidades de cada nova experiência determina a variedade de escolhas e decisões a que 

ele chegará. Ou seja, suas escolhas e decisões, em certa medida, determinam os eventos que 

ele vivenciará que, por sua vez, influenciarão suas escolhas futuras (KOLB, 1984; KOLB; 

KOLB, 2008). 

6- A aprendizagem é o processo de criar conhecimento: a teoria da Aprendizagem 

Experiencial propõe uma leitura construtivista da aprendizagem em que o conhecimento é o 

resultado da transação entre conhecimento social e conhecimento pessoal, ou seja, entre 

experiências objetivas e subjetivas. Esta abordagem contrasta com o modelo de transmissão 

de conhecimento no qual se baseia a prática educativa atual, em que as ideias fixas pré-

existentes são transmitidas ao aluno (KOLB, 1984; KOLB; KOLB, 2008). 

Além da Aprendizagem Experiencial, a Aprendizagem Social também se relaciona com  

o processo de aprendizagem para a sustentabilidade. É o que será tratado na próxima seção. 

 

2.3.2 A relação entre as aprendizagens Organizacional, Experiencial e Social e suas 

contribuições para a aprendizagem orientada para sustentabilidade 

 

A teoria da Aprendizagem Experiencial é uma das teorias que são consideradas na 

literatura científica como uma abordagem que contribui para o entendimento dos processos de 

aprendizagem para a sustentabilidade (GITSHAM, 2012; BADEN; PARKES, 2013). Além 

desta, a Aprendizagem Social também é debatida como tal (BRUNSTEIN; D’ANGELO, 

2014; DLOUHÁ, 2013; PAHL-WOSTL, 2007; JACOBI; GRANJA; FRANCO, 2006; 

HARMONICOP, 2005). 

Essas duas teorias podem ser consideradas sob a ótica da Aprendizagem Organizacional, 

que também é citada em textos acadêmicos como um processo que contribui para a 

aprendizagem em sustentabilidade (SIEBENHUNER; ARNOLD, 2007; FENWICK, 2007; 

MOLNAR; MULVIHILL, 2003). 

A AO apresenta diversas perspectivas teóricas. “É provável que o conceito de 

Aprendizagem Organizacional permaneça como um conceito guarda-chuva para muitos 
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conceitos relacionados” (ARGOTE, 1999, p. 13 apud ANTONELLO; GODOY, 2011, p. 32). 

No Brasil, as discussões acerca dos conceitos predominantes sobre AO englobam “diversos 

campos teóricos: psicológico, sociológico, cultural, histórico e metodológico, além da gestão 

propriamente” (ANTONELLO; GODOY, 2011, p. 34). Sob a perspectiva psicológica, 

existem três visões teóricas: a comportamental, a da construção social e a da psicologia 

aplicada. 

A perspectiva teórica da construção social enfatiza o contexto social e a “aprendizagem 

fundamentada em situações concretas, nas quais as pessoas participam e interagem umas com 

as outras” (ANTONELLO; GODOY, 2011, p. 35). A aprendizagem é socialmente construída 

e está presente nas relações e nas interações entre as pessoas. Sob essa perspectiva teórica de 

AO, pode ser considerada a Aprendizagem Social, cujo conceito pressupõe que “todo 

processo de aprendizagem tem uma dimensão social e é muito influenciado pelas interações 

sociais dos participantes e pelo ambiente social” (DLOUHÁ, 2013, p. 66). 
O elemento central para a aprendizagem social é investir efetivamente no trabalho 
cooperativo, promovendo a participação coletiva e o diálogo entre os atores 
envolvidos na gestão. Isso envolve não somente o aprendizado dos atores mas 
também a maneira como eles lidam uns com os outros e suas interdependências, 
reconhecendo as estratégias uns dos outros e buscando um campo sinérgico de 
negociação. A aprendizagem social, que é uma construção coletiva, permitirá que as 
posições coletivas e individuais sejam colocadas em mesas de negociação, de 
preferência num modelo de ganhos mútuos e em processos de aprendizagem 
colaborativa (JACOBI; GRANJA; FRANCO, 2006, p. 7). 

 
Em contrapartida, a perspectiva teórica da psicologia aplicada “adota a noção de que a 

AO está fundamentada na experiência direta” e traz uma vertente de aprendizagem na ação, 

que se baseia no modelo de Aprendizagem Experiencial de Kolb (1984), já abordado 

anteriormente. Esse processo de aprendizagem é baseado na experiência vivida pelo 

indivíduo, enfatiza a reflexão sobre o comportamento na solução de problemas e os processos 

cognitivos (ANTONELLO; GODOY, 2011, p. 36). 
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Figura 4 – Campos teóricos relacionados à Aprendizagem Organizacional 

 

 
           Fonte: a autora (com base nos conceitos de Antonello e Godoy, 2011). 

 

As seções seguintes irão abordar as contribuições das Aprendizagens Experiencial e 

Social para a aprendizagem em sustentabilidade, tendo em mente que ambas representam 

processos de aprendizagem que podem ser vistos sob a ótica da AO. 

 

2.3.2.1 A Contribuição da Aprendizagem Experiencial para a Aprendizagem em 

Sustentabilidade 

 

Nesta seção, será discutida a importância da Aprendizagem Experiencial para 

desenvolver as mentalidades e habilidades necessárias aos líderes organizacionais à medida 

que respondem às pressões e oportunidades de sustentabilidade. 

Conforme abordado anteriormente, as demandas da sociedade, questões e tendências 

relacionadas à sustentabilidade representam uma preocupação mundial. Principalmente nas 

duas últimas décadas, as organizações empresariais passaram a desempenhar um papel mais 

proativo em questões mais amplas da sociedade. Atualmente, há um crescente consenso, tanto 

em mercados desenvolvidos quanto emergentes, bem como em diferentes indústrias e tipos de 
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organização, de que um dos elementos mais importantes para estimular o tipo de mudança 

organizacional necessária para efetivamente lidar com essas questões é a educação gerencial 

(GITSHAM, 2012). 

Sem dúvida, a educação gerencial para a sustentabilidade tem sido uma questão de grande 

relevância discutida no meio acadêmico, uma vez que será cada vez mais importante para o 

sucesso de um negócio que líderes possuam as habilidades e competências necessárias para 

endereçar eficazmente questões de sustentabilidade. As escolas de negócios certamente têm 

um papel fundamental nesse processo de mudança (BRUNNQUELL; BRUNSTEIN; JAIME, 

2015; BRUNSTEIN et al., 2015; SPRINGETT, 2014; ANNINOS; CHYTIRIS, 2012; GRLI, 

2005). Contudo, uma outra abordagem se apresenta como igualmente importante e está 

relacionada à capacidade dos indivíduos de aprenderem no exercício de suas funções. Os 

conceitos de Aprendizagem na Ação e Aprendizagem baseada no Trabalho contribuem para 

essa abordagem. Segundo Antonello (2011), estes representam outros conceitos existentes na 

literatura para Aprendizagem Experiencial. Aprendizagem na ação é a aprendizagem que 

ocorre nas atividades desenvolvidas no trabalho, na resolução de problemas, no 

desenvolvimento de projetos. E Aprendizagem baseada no Trabalho pressupõe a ideia “de que 

aprendizagem pode ser adquirida por meio da prática.” (ANTONELLO, 2011, p. 142). Estudo 

de Leite, Godoy e Antonello (2006) identificou que gerentes de banco aprendem e 

desenvolvem competências gerenciais a partir das experiências que vivenciam no exercício de 

suas funções. A experiência concreta fornece a base para o processo de aprendizado 

(YOUNG, 2002). “A capacidade de trabalhadores de executar determinadas tarefas com 

consistência é desenvolvida através da experiência regular e exposição a essas tarefas.” 

(GERBER, 2006, p. 39). Trabalhadores aprendem ao vivenciarem diferentes experiências no 

trabalho, o que representa uma das formas de se aprender no ambiente organizacional, ou seja, 

através de um ciclo de aprendizagem experiencial de quatro estágios, conforme definido por 

Kolb (1984) (GERBER, 2006). 

Existe um crescente reconhecimento acerca da necessidade de se desenvolver uma 

mentalidade diferente e um leque mais amplo de competências nas diversas organizações, 

considerando-se a sustentabilidade, o que “levou a um enfoque sobre como isso poderia ser 

feito de forma mais eficaz. A teoria sugere que a aprendizagem experiencial poderia ter um 

papel poderoso a desempenhar” (GITSHAM, 2012, p. 298). 

O autor aborda o valor das vivências de aprendizagem experiencial para a 

sustentabilidade ao analisar dois programas de aprendizagem/treinamento em grandes 

empresas como a IBM e o HSBC. Estes são o IBM Corporate Service Corps e o HSBC 
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Climate Champions. Ambos foram projetados para criar experiências de aprendizagem como 

o envolvimento de participantes com organizações sem fins lucrativos em mercados 

emergentes, ajudando-as com suas habilidades. Os programas foram analisados com foco na 

percepção dos participantes sobre quais aspectos dessas experiências foram mais importantes 

para o atingimento de seus resultados de aprendizagem. 

O programa IBM Corporate Service Corps tinha duração de seis meses e foi desenhado 

para indivíduos identificados como futuros líderes da organização, para promover: 

- Uma profunda compreensão do cenário empresarial, econômico e político dos mercados 

emergentes; 

- A capacidade de desenvolver relações com o setor social, governo, ONGs e outros 

influenciadores; 

- Sensibilidade para diferentes culturas e costumes. A capacidade de trabalhar com e 

liderar equipes multiculturais; 

- Sensibilização para os principais desafios sociais, educacionais e ambientais que afetam 

o modo como a organização faz negócios no século XXI; 

- Compreender e manter os mais altos padrões de integridade global. 

O programa tinha diversas atividades, que consistiam em: 

- Três meses de pré-trabalho, incluindo aprendizagem on-line, para familiarizar os 

participantes com a língua, cultura, clima socioeconômico e político do país de destino; 

workshops de desenvolvimento de equipe e liderança, módulos de aprendizagem on-line 

sobre conscientização cultural, desenvolvimento internacional, responsabilidade corporativa; 

- Um mês situado em um mercado emergente. Esta fase compreendia o trabalho em 

equipe centrado nos principais desafios sociais, educacionais e ambientais, trabalhando com 

governos locais, ONGs ou agências públicas; 

- Dois meses de pós-trabalho (além de compartilhamento contínuo após o retorno), 

incluindo a síntese de lições aprendidas e atividades estruturadas para compartilhar 

experiências e transferir conhecimentos e relacionamentos adquiridos com equipes locais da 

IBM. Os participantes eram encorajados a compartilhar a experiência com colegas, família, 

amigos e sua comunidade local e a se conectarem ao processo de desenvolvimento de 

negócios da IBM. 

O HSBC Climate Partnership consistia em uma colaboração de cinco anos entre o HSBC, 

o Climate Group, o Earthwatch, o WWF e o Smithsonian. Um dos objetivos centrais da 

parceria era envolver os funcionários do HSBC nas questões de mudança climática, 
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inspirando-os a tomar medidas positivas em casa e no trabalho e ajudando-os a incorporar o 

pensamento de sustentabilidade no coração das operações de negócios do dia-a-dia. 

Como exemplo, vale citar o programa de doze meses Campeões do Clima, criado pelo 

Earthwatch em parceria com o HSBC, em que os funcionários podiam se candidatar para se 

tornarem “campeões do clima”, cujo papel era o de promover a ação sobre a mudança 

climática dentro do negócio, incluindo a conclusão de um projeto específico de negócios 

relacionado ao clima. Em preparação para o papel, cada indivíduo selecionado realizava um 

programa de aprendizado experimental em um dos cinco Centros Regionais de Clima do 

Earthwatch ao redor do mundo. 

Com relação à avaliação dos entrevistados sobre os programas de aprendizagem, estes 

relataram que os mesmos tiveram um poderoso impacto e que diversos resultados foram 

alcançados. Os participantes perceberam que a vivência de imersão experiencial foi um fator 

fundamental na obtenção desses resultados, mas apenas em conjunto com outros aspectos 

fundamentais do projeto e da facilitação do programa. 

E afirmaram que atingiram uma maior compreensão geral acerca de tendências e questões 

globais e sua relevância para o negócio, uma perspectiva diferente sobre o papel das 

organizações empresariais em responder a essas questões e tendências, além de maior 

compreensão da estratégia e das atividades da organização nesta área, relatando que se 

sentiram mais comprometidos e com maior intenção de se envolver e apoiá-las. Também 

relataram maior confiança em suas habilidades para liderar a mudança e uma série de novas 

iniciativas tanto na organização quanto em suas vidas pessoais, tornando-se defensores mais 

expressivos da sustentabilidade. Além desses resultados, mencionaram ter alcançado melhores 

níveis de habilidade em uma gama de competências de liderança geral, como trabalho em 

equipe, trabalho com diferentes culturas e habilidades para comunicar e influenciar outros.  

A importância do caráter experiencial do aprendizado foi ressaltada também no sentido 

de ajudar numa maior compreensão de ideias abstratas e no processo de fazê-las virar 

realidade, num maior comprometimento com a mudança de comportamento e numa maior 

capacidade para atuar como agente de mudança. Em suma: 
 [...] Evidências destes dois programas de aprendizagem experiencial, envolvendo 
participantes dedicando tempo e habilidades para o benefício de organizações sem 
fins lucrativos, sugere que este tipo de abordagem pode ter um poderoso impacto 
sobre os participantes e levar a uma série de resultados. Além disso, os participantes 
relataram que a natureza experiencial da experiência de aprendizagem foi um fator 
chave para o alcance dos resultados obtidos, mas não o único. [...] Os envolvidos no 
desenvolvimento gerencial, em organizações e escolas de negócios, deveriam dar 
mais atenção ao valor potencial das abordagens de aprendizagem experiencial para o 
atingimento de uma série de importantes objetivos do desenvolvimento de gestores, 
tanto em termos de mentalidade quanto habilidades específicas que as organizações 
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estão buscando para aprimoramento a favor da sustentabilidade, além também do 
desenvolvimento de capacitações mais convencionais dos funcionários (GITSHAM, 
2012, p. 305 e 306). 

 

O artigo traz a perspectiva da importância da aprendizagem experiencial relacionada a 

questões de sustentabilidade e ilustra com propriedade o ciclo de aprendizagem experiencial 

de Kolb (1984): a experiência concreta vivenciada junto às organizações do terceiro setor 

permitiu aos participantes de ambos os programas realizarem observações reflexivas, que 

levaram ao processo de conceituação abstrata que, por sua vez, proporcionou novos 

parâmetros para a experimentação ativa em novas experiências relacionadas ao tema 

sustentabilidade. Apesar da existência de diversos estilos de aprendizagem, todos os 

participantes parecem ter vivenciado esse ciclo ao terem atingido seus objetivos de 

aprendizado, tanto no programa IBM Corporate Service Corps quanto no HSBC Climate 

Champions. 
Segundo Kolb, aprendizagem implica um processo reflexivo pelo qual a 
profissionalidade se desenvolve. [...] A experimentação é vital para se estabelecer 
relações entre prática e teoria, visando promover o desenvolvimento profissional. 
Com a experiência concreta, ideias, valores, crenças e histórico pessoal de 
aprendizado são peças de um mesmo tabuleiro, em que aprender novos conceitos e 
maneiras de reorientá-los principia um processo ascendente e dialético de 
aprendizagem (PIMENTEL, 2007, p. 166). 

 

Baden e Parkes (2013) também contribuem para a discussão acerca do valor da 

experiência para a aprendizagem relacionada à sustentabilidade. Apesar de realizarem o 

estudo em escolas de negócio ao invés de explorarem a atuação de gestores em organizações, 

suas conclusões merecem ser aqui apresentadas, visto que também agregam para o valor das 

experiências concretas no processo de aprendizagem orientada para questões socioambientais. 

Os autores analisaram como duas escolas de negócios utilizaram iniciativas de 

aprendizagem experiencial para enfrentar o desafio de integrar a sustentabilidade em seus 

respectivos currículos. E também relataram a eficácia dessas abordagens na obtenção de uma 

mentalidade mais ética e sustentável entre os alunos envolvidos. Ressaltam a necessidade de 

serem adotadas estratégias pedagógicas que apresentem problemas reais para os alunos 

resolverem. Por meio desse processo, o aprendiz experiencial é capaz de desenvolver um 

conjunto de habilidades cognitivas, emocionais e físicas que melhoram muito a experiência de 

aprendizagem ao desenvolver capacidades úteis na resolução de problemas do mundo real. 

As formas mais comuns de aprendizagem experiencial em uma escola de negócios 

incluem exercícios de team-building, simulações, palestrantes convidados e estágios. Porém, 

para que sejam obtidos todos os benefícios da aprendizagem baseada na experiência, os 

61 



 
	  

alunos precisam ser engajados como indivíduos e ter a oportunidade de auto-reflexão. Dessa 

forma, o ensino para a sustentabilidade deveria proporcionar experiências que envolvessem a 

pessoa inteira (e não apenas seu intelecto), mas também seus sentidos, seus sentimentos e sua 

personalidade, o que geraria um aprendizado que envolve a emoção (e não apenas o 

pensamento racional) e promoveria a reflexividade (BADEN; PARKES, 2013). 

Uma abordagem mais experiencial, que expõe os alunos diretamente a modelos positivos 

de profissionais de negócios e empresas sustentáveis (role models), pode ser mais eficaz em 

motivar e proporcionar aos aprendizes alcançarem comportamentos mais alinhados à 

sustentabilidade, em suas atuações relacionadas ao negócio, do que abordagens de ensino 

convencionais, baseadas em sala de aula (BADEN; PARKES, 2013). 

Esta perspectiva é compartilhada por Gundlach e Zivnuska (2010) que defendem que, 

para se ensinar empreendedorismo social e sustentabilidade, a aprendizagem experiencial é 

mais eficaz do que o modelo tradicional de aula expositiva. 
Empreendedores sociais e ambientais geralmente possuem uma paixão profunda por 
seu trabalho, o que seria importante ser desenvolvido pelos estudantes cedo em suas 
carreiras. A aprendizagem experiencial permite que estudantes criem e vivenciem 
essa paixão, desta forma preparando-os com os recursos emocionais e motivacionais 
que podem precisar no futuro para serem bem sucedidos (GUNDLACH; 
ZIVNUSKA, 2010, p. 19). 

 
Baden e Parkes (2013) descrevem duas iniciativas proporcionadas aos alunos do MBA 

com o intuito de se tentar encontrar formas inovadoras para incorporar questões de 

sustentabilidade no currículo das escolas de negócios. 

A primeira consistia em alocação dos estudantes em empresas sociais, as quais haviam 

sido elogiadas e promovidas como um modelo de negócios alternativo que pode fornecer bens 

sociais de forma economicamente sustentável. A segunda consistia na realização de 

seminários com estudos de caso “da vida real”, apresentados por profissionais membros do 

Birmingham Centre for Business Ethics, cuja missão é promover a ética, responsabilidade e 

sustentabilidade nas atividades empresariais. Os casos eram extraídos de suas próprias 

experiências, destacando dilemas e decisões empresariais reais, enfrentadas em uma base 

regular. 

Os resultados das alocações mostraram que quase todos os alunos expressaram uma 

maior conscientização sobre as possibilidades de negócio ético/empreendimento social. Suas 

perspectivas de negócio foram ampliadas e afirmaram que havia sido a primeira vez que se 

deparavam com empresas as quais prestavam real atenção ao tripé da sustentabilidade, ou 

seja, lucro, sociedade e meio ambiente como parte da missão destas. Diversos comentários 

foram realizados acerca dos empreendedores sociais, que tinham sido modelos de inspiração 
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(role models), o que motivou os alunos a adotarem suas opiniões e mentalidade sobre 

negócios. Muitos foram os comentários sobre os benefícios do "aprender fazendo" em 

detrimento da aprendizagem em sala de aula e sobre como as alocações proporcionaram 

ampliação de suas habilidades, competências e/ou confiança no empreendedorismo. 

Com relação aos seminários, os estudantes valorizaram significativamente a experiência 

com casos da vida real e demonstraram admiração pelos profissionais que os apresentaram, 

pois representaram modelos de profissionais que atingiram sucesso em suas carreiras, porém 

preservando a ética e responsabilidade. 

Muitas das reflexões realizadas pelos estudantes envolveram relatos de aumento da auto-

eficácia e um sentimento de estarem mais auto confiantes para lidar com questões complexas. 

“Como sugerido por Kolb (1984), o processo de aprendizagem experiencial proporcionou 

oportunidades para que os alunos tivessem uma experiência concreta na qual pudessem 

refletir e transformar em conceitos para implementação em situações futuras” (BADEN; 

PARKES, 2013, p. 304). 

Importante mencionar que os relatos e reflexões dos alunos permitiram identificar 

atitudes relacionadas não somente ao cognitivo, mas também ao componentes 

afetivo/emocional e comportamental que foram elaborados e vivenciados ao longo de ambas 

as experiências. 

Nas empresas sociais, os estudantes viram um negócio empreendedor que considera o 

lucro um meio para viabilizar o atingimento dos objetivos sociais da empresa, e não um fim 

por si só. E nos seminários, os alunos puderam trabalhar com profissionais de posições sênior 

que valorizam o comportamento de “fazer a coisa certa” e não apenas “evitar fazer a coisa 

errada”. 
Empreendimentos empresariais sociais e seminários de estudos de caso “da vida 
real” permitem o contato entre os alunos e as pessoas (e as culturas organizacionais) 
que são bastante diferentes do estereótipo de gerentes de negócios implacáveis e 
amorais. A oportunidade de trabalhar com empreendedores sociais e profissionais de 
negócios, que tendem a ser indivíduos altamente motivados que optaram por 
trabalhar em um ambiente que prioriza fatores éticos e sociais, proporciona tanto 
uma oportunidade de aprendizagem social positiva para estudantes de negócios, que 
podem não ter sido expostos a uma cultura tão ética antes, bem como modelos 
positivos na forma de empreendedores sociais e profissionais de negócios. [...] 
Expor os alunos diretamente a culturas empresariais que se baseiam na 
responsabilidade social e/ou em modelos que demonstram comportamento 
empresarial ético são formas eficazes de incorporar valores de negócios éticos e pró-
sociais no currículo e no desenvolvimento gerencial corporativo (BADEN; 
PARKES, 2013, p. 305). 

 

Concluindo, os resultados mostraram a eficácia de ambas as experiências vivenciadas 

pelos alunos, tanto as alocações em empresas sociais quanto os seminários com estudos de 
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caso “da vida real”, pois os estudantes tiveram a oportunidade de vivenciar na prática os 

negócios responsáveis, e não serem apresentados aos mesmos como ideal hipotético. Essas 

oportunidades de aprendizagem experiencial lhes proporcionaram conhecer e se envolver com 

modelos alternativos de negócio. 

Ao serem analisados os relatos de todas as experiências vividas, tanto pelos executivos da 

IBM e HSBC, quanto pelos alunos da escola de negócio, é possível perceber as diversas 

características que Kolb (1984) enumera em relação a seu modelo de aprendizagem 

experiencial. A aprendizagem, em todos os casos, envolveu transações e interações entre o 

indivíduo e o ambiente e se deu por meio de um processo contínuo a partir das experiências 

concretas. Este processo, segundo os relatos, integrou não apenas a cognição ou percepção, 

mas também sentimentos e comportamento. E, por fim, o processo de aprendizagem 

proporcionou a criação de conhecimento, principalmente pela forma como o aprendiz 

processou as possibilidades de cada nova experiência, o que certamente determinará a 

variedade de escolhas e decisões a que ele chegará no futuro. 

Conforme mencionado anteriormente, outras lentes das teorias de aprendizagem, assim 

como a Aprendizagem Experiencial, também abordam a aprendizagem em sustentabilidade. A 

próxima seção tratará das contribuições da Aprendizagem Social para esse processo de 

aprendizagem. 

 

2.3.2.2 A Contribuição da Aprendizagem Social para a Aprendizagem em 

Sustentabilidade 

 

Implementar uma agenda orientada para as demandas do desenvolvimento sustentável, 

nas corporações, demanda esforços de aprendizagem organizacional (SIEBENHUNER; 

ARNOLD, 2007). Segundo o autor, empresas que tentam contribuir para o desenvolvimento 

sustentável têm suas operações convencionais desafiadas, havendo a necessidade de 

reinventar processos, sistemas e estratégias para se adaptarem. Esses desafios requerem novos 

conhecimentos, de forma que a aprendizagem organizacional torna-se um elemento-chave de 

qualquer esforço para impulsionar essa agenda nas organizações. Neste contexto, a 

aprendizagem orientada para a sustentabilidade consiste em um processo no qual as 

organizações apresentam mudanças comportamentais que são atribuíveis a evoluções no 

conhecimento e na base de valor, como resultado de processos reflexivos relacionados ao 

tema da sustentabilidade. 
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Molnar e Mulvihill (2003) citam que o empresariado está experimentando lentamente 

uma mudança de paradigma na forma como os negócios são conduzidos. Essa mudança é uma 

transição para a sustentabilidade e os negócios focados na sustentabilidade têm feito 

progresso por meio da aprendizagem organizacional, que se apresenta como pré-requisito 

indispensável para uma transformação bem-sucedida. Contudo, embora um número crescente 

de organizações pareça fazer parte desta tendência, em uma escala mais abrangente, 

relativamente poucas empresas estão estabelecendo ligações explícitas entre os seus esforços 

de sustentabilidade e aprendizagem organizacional. 

Os autores afirmam que cada empresa tem apresentado sua forma própria de implementar 

a aprendizagem organizacional para a sustentabilidade, mas seus estudos permitiram 

identificar algumas tendências comuns, que podem contribuir para o desenvolvimento de 

iniciativas de AO: 

- mudanças estruturais necessitam ser implementadas gradualmente; os conceitos de 

sustentabilidade devem ser apresentados aos poucos, pois os funcionários necessitam de 

tempo para processar as informações. 

- a sustentabilidade tem que ser integrada à visão, missão e cultura e a empresa deve 

ouvir as opiniões e considerações dos funcionários sobre esses tópicos. 

- a empresa precisa implementar iniciativas de sustentabilidade para que os funcionários 

sintam credibilidade no discurso. 

- uma quantidade substancial de apoio entre empresas está ocorrendo em termos de lições 

a serem compartilhadas sobre suas iniciativas de aprendizagem organizacional para a 

sustentabilidade. 

- o conceito de sustentabilidade é melhor introduzido por um time de pessoas do que por 

um indivíduo sozinho. 

- o desempenho financeiro de uma empresa é crítico para sua credibilidade como agente 

de mudança na comunidade empresarial. As empresas não devem sacrificar a competitividade 

e o desempenho financeiro se desejam manter um papel de liderança em sustentabilidade 

junto ao empresariado. 

Fenwick (2007) argumenta que, desde os anos 1990, com o interesse crescente em 

responsabilidade social corporativa, as organizações têm procurado desenvolver políticas e 

práticas mais sustentáveis, mas o entendimento e comprometimento genuínos com a 

sustentabilidade variam muito. Da mesma forma, não há consenso acerca das melhores 

práticas para se incorporar a sustentabilidade nas empresas, porém a literatura aborda que a 

aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento organizacional em relação à 
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sustentabilidade. Segundo o autor, a sustentabilidade é aprendida por meio da prática 

cotidiana e da interação, à medida que as pessoas compartilham, questionam, lidam e 

elaboram abordagens de sustentabilidade. Nessa perspectiva, a aprendizagem organizacional 

para a sustentabilidade parece estar intimamente ligada a um compromisso ético geral de 

princípios de sustentabilidade compartilhados entre os membros da organização. E deve, 

também, envolver os diversos stakeholders da cadeia de valor. 

Essa abordagem de Aprendizagem Organizacional que foca na importância da interação 

no processo de aprendizagem para a sustentabilidade remete ao conceito de Aprendizagem 

Social. “A Aprendizagem Social pode ser vista como uma condição crucial e indispensável 

para o êxito da implementação do desenvolvimento sustentável, uma vez que se baseia na 

aprendizagem coletiva e colaborativa e apoia os processos de aprendizagem associados a 

objetivos sociais relevantes.” (DLOUHÁ, 2013, p. 64) O conceito de Aprendizagem Social 

pressupõe que “todo processo de aprendizagem tem uma dimensão social e é muito 

influenciado pelas interações sociais dos participantes e pelo ambiente social” (DLOUHÁ, 

2013, p. 66). 

Segundo Dlouhá (2013), muitos autores mencionam que o progresso rumo à 

sustentabilidade depende dessa aprendizagem, que traz a noção de redes de cooperação, em 

que a comunicação, cooperação, ação e reflexão são importantes características. 

A Aprendizagem Social enfatiza a colaboração entre diferentes stakeholders, ajudando-os 

a alcançar melhores resultados juntos. Ajuda a construir confiança, resolver conflitos e a 

desenvolver uma visão compartilhada. “Aprendizagem Social significa aprender juntos para 

gerenciar juntos. [...] A Aprendizagem Social ocorre quando indivíduos com diferentes 

objetivos e recursos gerenciam de forma bem sucedida um problema de interesse comum” 

(HARMONISING COLLABORATIVE PLANNING, HARMONICOP, 2005). 

Brunstein e D’Angelo (2014) citam que a Aprendizagem Social para a sustentabilidade 
representa uma abordagem para a resolução de problemas ambientais e sociais complexos. 

 
Aprendizagem Social para sustentabilidade significa implementar ações coletivas 
para apoiar o desenvolvimento de negócios sustentáveis ao longo ou em parte da sua 
cadeia de valor, a partir de uma estratégia com base em competências desenvolvidas 
pela organização e ancorada por um modelo de implementação e gestão sistêmico, 
parcerias estratégicas robustas e uma grande capacidade de articulação para 
gerenciar os múltiplos atores sociais, interesses, contextos, espaços de 
aprendizagem, parceiros, conflitos e espaços de poder. (BRUNSTEIN; D’ANGELO, 
2014, p. 15) 
 

A Aprendizagem Social na gestão de bacias hidrográficas, por exemplo, refere-se à 

capacidade que diferentes stakeholders têm de gerirem em conjunto suas bacias hidrográficas. 

Diferentes autoridades, peritos, grupos de interesse e o público reconhecem sua 
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interdependência e aprendem a resolver conflitos através de uma ação coletiva, de forma 

construtiva (PAHL-WOSTL, 2007). 

O Projeto HarmoniCOP (2005) considera a gestão dessas bacias hidrográficas tão 

complexa que não poderia ser realizada sem o envolvimento de diversos stakeholders. Por 

isso, por meio de um processo de Aprendizagem Social, estes stakeholders aprenderiam uns 

com os outros para realizarem uma gestão conjunta, uma vez que ninguém possui todas as 

informações necessárias para fazer uma gestão individual. É necessário que sejam 

considerados todos os pontos de vista e que se chegue a um entendimento e solução comuns, 

solução esta que melhor atenderia aos interesses de todos os envolvidos. Segundo o projeto, a 

Aprendizagem Social é baseada no diálogo e contém os seguintes elementos-chave 

(HARMONICOP, 2005, p. 3): 
- reconhecimento da interdependência entre todos os stakeholders; 
- interação entre todos os stakeholders; 
- um grau mínimo de abertura e confiança; 
- auto-reflexão crítica por parte de todos os participantes em relação a (1) seus 
objetivos e interesses, (2) sua proposições sobre o sistema a ser gerenciado e (3) 
como suas ações afetam os demais participantes; 
- o desenvolvimento de uma percepção compartilhada dos problemas. O consenso 
completo não é necessário, mas todos precisam reconhecer a percepção de cada um 
acerca do problema; 
- o desenvolvimento de alternativas de solução; 
- tomada de decisão em conjunto, baseada na reciprocidade e no comprometimento 
de todos; 
- arranjos para promover a implementação das decisões. 

 
Em síntese, foram apresentadas duas perspectivas teóricas que podem contribuir para a 

aprendizagem do profissional de sustentabilidade no exercício de sua função, a Aprendizagem 

Experiencial e a Social. 

A pesquisa realizada se propôs a analisar o valor das experiências para a aprendizagem 

dos profissionais de sustentabilidade ao longo de suas respectivas dinâmicas de atuação na 

função. Ao se identificar como este profissional vem construindo sua atuação, foi possível 

compreender-se o papel das experiências vividas como catalisadoras da criação de 

conhecimento, seu potencial e limitações. 

Esta pesquisa pretendeu enriquecer as discussões acerca do processo de aprendizagem de 

gerentes, e, em especial, gerentes que lidam com os dilemas de sustentabilidade em seu dia-a-

dia. Apesar de o principal foco ter sido o processo de aprendizagem sob a ótica da 

Aprendizagem Experiencial, também foram levados em consideração eventuais relatos sobre 

Aprendizagem Social ao longo do processo de formação desse profissional de 

sustentabilidade no exercício de sua função. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção serão descritos a natureza e o paradigma que suportará a pesquisa, a 

estratégia de investigação a ser adotada, os procedimentos para a construção de dados, sua  

análise e interpretação, bem como uma caracterização dos sujeitos e empresas da pesquisa. 

 

3.1 Natureza e Paradigma da Pesquisa 

 

Dado que a intenção da pesquisa foi compreender um fenômeno social no ambiente 

natural em que ele ocorre (a emergência do profissional de sustentabilidade nas organizações), 

sob o ponto de vista das experiências dos indivíduos que as vivenciam (o processo de  

aprendizagem experiencial desses gestores), esta assumiu forçosamente um caráter 

qualitativo. Está, assim, ancorada no paradigma interpretativista, mais especificamente, nos 

pressupostos do interacionismo simbólico (DENZIN; LINCOLN, 2011). A investigação 

qualitativa emerge nas ciências sociais, que surgiram no final do século XVIII, início do 

século XIX, e representaram o avanço do conhecimento científico sobre o que era a então 

filosofia da natureza. Segundo Bertero (2013, p. 15), “as metodologias qualitativas 

permanecem indispensáveis para a construção de conhecimento” nas ciências sociais. Os 

fundamentos da pesquisa qualitativa estão baseados nas proposições teóricas do 

interacionismo simbólico, que consiste em “uma das principais abordagens para a exploração 

do mundo social e da conduta humana da última metade do século passado” (GODOY, 2013, 

p. 37). Esta abordagem surge a partir do movimento que ocorreu na sociologia americana, 

entre os anos de 1915 e 1940, denominado “Escola de Chicago”. 

Os pressupostos que sustentam o interacionismo simbólico, e sobre os quais a pesquisa 

qualitativa se baseia, são: primeiro – o ser humano age a partir dos significados do que cada 

coisa que ele pode observar tem para ele; segundo – “os significados que os seres humanos 

atribuem às coisas provêm das interações sociais que eles mantêm com seus semelhantes”; 

terceiro – “a ação humana é construída pelo próprio sujeito, a partir dos mecanismos de 

interação social aos quais ele é submetido” (GODOY, 2013, p. 39). 

Nesta abordagem, a realidade é compreendida como socialmente construída. A vida em 

grupo se organiza por meio de um processo contínuo de interação simbólica, que pressupõe 

um duplo processo de interpretação das ações, no qual cada indivíduo fornece indicadores ao 

outro e ao mesmo tempo interpreta os indicadores que recebe do outro. Dessa forma, sob o 

ponto de vista do interacionismo simbólico, os significados mudam em função da 
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interpretação que cada indivíduo faz de determinado fenômeno ou objeto observado. Por esse 

motivo, uma investigação qualitativa, realizada sob os pressupostos do interacionismo 

simbólico, deve sempre examinar e analisar a conduta humana a partir do ponto de vista 

daqueles que estão sendo estudados (GODOY, 2013). 

Um importante valor da pesquisa qualitativa está na “descrição e compreensão das 

interações reais humanas, significados e processos que constituem configurações 

organizacionais da vida real” (GEPHART, 2004, p. 455). De acordo com Denzin e Lincoln 

(2005; 2011), a pesquisa qualitativa é naturalística, interpretativa e descritiva. Promove o 

estudo dos fenômenos em seu ambiente natural, interpretando o sentido que os indivíduos dão 

a eles. É, portanto, uma atividade situada, decorrente de um conjunto de práticas materiais 

interpretativas que tornam o mundo visível. Segundo Merriam (2009, p. 5), “pesquisadores 

qualitativos estão interessados em compreender como os indivíduos interpretam suas 

experiências, como eles constroem seus mundos e que sentido atribuem a suas experiências”. 

A autora enumera quatro características que considera fundamentais para o entendimento da 

natureza da pesquisa qualitativa: foco na compreensão e no sentido dos fenômenos sob a 

perspectiva dos indivíduos e não do pesquisador; o pesquisador é o instrumento primário para 

a coleta e análise dos dados; é um processo indutivo; uma rica descrição caracteriza o produto 

final. 

Assim, a opção por tal abordagem de pesquisa pressupõe que o estudo se debruçou sobre 

os significados que emergem na experiência dos profissionais de sustentabilidade, as ações e 

interações que são reveladas por suas histórias narradas e suas interpretações para as 

experiências vivenciadas, na tentativa de capturar o sentido e o significado do fenômeno 

social em estudo. 

 

3.2 Estratégia de Investigação 

 

Este estudo foi dividido em duas etapas. A primeira etapa consistiu na realização de uma 

revisão sistemática de literatura com o intuito de identificar contribuições de conhecimento 

acerca da atuação ou perfil do profissional/líder de sustentabilidade, ou quaisquer outras 

informações sobre os desafios por eles enfrentados, as ações que realizam para disseminar a 

agenda de sustentabilidade nas respectivas cadeias de valor ou as estratégias adotadas para 

engajamento de stakeholders. A segunda etapa compreendeu a realização da análise de 

narrativas de 12 entrevistas realizadas com profissionais de sustentabilidade. A seguir, serão 

explicadas as estratégias de investigação de cada uma das etapas. 

69 



 
	  

3.2.1 Primeira etapa do estudo – Revisão Sistemática 

 

A revisão sistemática de literatura é uma ferramenta-chave para a pesquisa científica em 

Administração. Ela permite mapear e avaliar o território intelectual existente, a fim de se 

formular uma questão específica de pesquisa para a realização de estudo que contribuirá para 

a evolução do conhecimento científico (TRANFIELD;  DENYER; SMART, 2003, p. 208). 

Ela utiliza a literatura científica como fonte de dados sobre uma determinada área e busca 

rastrear o conhecimento disponível (SAMPAIO; MANCINI, 2007). Possui procedimentos 

sistematizados de coleta e análise de dados, de forma que a pesquisa seja transparente e 

replicável (COOK; HAYNES; MULROW, 1997). 

Também denominada de revisão bibliográfica sistemática, Conforto, Amaral e Silva  

(2011) afirmam que esta consiste no processo de: 
... coletar, conhecer, compreender, analisar, sintetizar e avaliar um conjunto de 
artigos científicos com o propósito de criar um embasamento teórico-científico sobre 
um determinado tópico ou assunto pesquisado... Uma revisão bibliográfica 
sistemática é útil para: ajudar o pesquisador a dimensionar o corpo de conhecimento 
referente a um determinado assunto, incluindo identificar lacunas; prover um 
embasamento teórico sólido para o estudo proposto, prover evidência para o 
problema de pesquisa que guiará a investigação; apresentar as devidas justificativas 
para a condução o estudo, e qual a contribuição original (CONFORTO; AMARAL; 
SILVA, 2011, p. 4). 

 
A metodologia utilizada na revisão sistemática realizada foi a proposta por Tranfield, 

Denyer, e Smart (2003) e Sampaio e Mancini (2007).  

	  
Definir	  a	  pergunta	  de	  
pesquisa	  e	  público	  a	  ser	  

pesquisado	  

Identificar	  as	  bases	  de	  
dados	  a	  serem	  consultadas	  
Definir	  palavras-‐chave	  e	  
Estratégia	  de	  busca	  

	  
Estabelecer	  critérios	  para	  a	  
seleção	  dos	  artigos	  a	  partir	  

da	  busca	  

	  
Conduzir	  a	  busca	  nas	  bases	  
de	  dados	  escolhidas	  e	  com	  
base	  na	  estratégia	  definida	  

	  
Aplicar	  os	  critérios	  na	  
seleção	  dos	  artigos	  e	  
justificar	  as	  exclusões	  

	  
Analisar	  criticamente	  e	  
avaliar	  todos	  os	  estudos	  
incluídos	  na	  revisão	  

sistemática	  

Preparar	  um	  resumo	  
crítico,	  sintetizando	  as	  

informações	  
disponibilizadas	  pelos	  

artigos	  que	  foram	  incluídos	  

	  
Apresentar	  uma	  conclusão,	  
informando	  a	  evidência	  
sobre	  os	  efeitos	  da	  

intervenção	  

 Fonte: elaborado pela autora (modelo baseado em Sampaio e Mancini, 2007, p. 86). 

Figura 5 – Descrição geral sobre o processo de revisão sistemática da literatura	  
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O plano de pesquisa bibliográfica incluiu pesquisa às bases de dados EBSCO (Business 

Source Complete), onde se destacam publicações como: Harvard Business Review, Brookings 

Papers on Economic Activity, Academy of Management Review, Journal of Financial & 

Quantitative Analysis, Journal of Accounting, Auditing & Finance, Journal of Management 

Studies, Academy of Management Review, Journal of Marketing Management, Journal of 

International Marketing, entre outras; ProQuest ABI / INFORM  Complete, onde se 

destacam os seguintes publishers, com os respectivos números de publicações: Business 

Monitor International (916) , Plunkett Research, Ltd. (460) , Springer Science & Business 

Media (347) , Oxford Economics Ltd. (258) , Emerald Group Publishing, Limited (251) , entre 

outros; SciELO (Scientific Electronic Library Online) e SPELL (Scientific Periodicals 

Electronic Library). 

Os procedimentos utilizados podem ser detalhados conforme se segue: 

O período de busca foi entre 2006, qualquer mês, e 2016, qualquer mês. Foram aceitos 

artigos de quaisquer países e de todos os setores e indústrias. Como estratégia de busca, foram 

pesquisados artigos científicos peer-reviewed, mas sem considerar o fator de impacto das 

publicações, devido a possíveis vieses em seu cálculo (SEGLEN, 1997), e devido ao fato de 

as bases consideradas já conterem publicações de alto fator de impacto. 

Para a realização das pesquisas citadas, foram utilizadas as seguintes palavras-chave e 

operadores booleanos: 

- No campo do TÍTULO: Sustainability OR “Corporate Social Responsibility” OR 

“Sustainable Development” 

- No campo do TÍTULO: AND “Sustainab* Manage*” OR “Sustainab* Leader*” 

OR “Sustainab* Direct*” OR "Sustainab* Executiv*" OR "Corporate Sustainability 

Manage*" 

Importante mencionar que, apenas na base ProQuest, foram retiradas as aspas da segunda 

linha de pesquisa, pois, com a utilização das mesmas, a pesquisa dava erro, mesmo sendo 

executada diversas vezes. 

Todas as pesquisas e resultados foram salvos nas contas pessoais criadas pela autora, em 

cada base de dados. Cada pesquisa foi realizada diversas vezes, para testes de validade. 

Como resultado foram recebidos 973 títulos, divididos da seguinte forma nas bases: 

EBSCO = 74; SciELO = 53; SPELL = 51; ProQuest = 795. Esse volume de títulos inclui um 

número não contabilizado de artigos em duplicidade, pois algumas revistas são 

disponibilizadas em mais de uma biblioteca eletrônica (VALLADARES; VASCONCELLOS; 

71 



	  
	  

DI SERIO, 2014). Observou-se uma disparidade alta entre os resultados da ProQuest e das 

demais bases, o que poderia ser explicado pela necessidade de terem sido retiradas as aspas. 

Sem as aspas, a palavra Sustainab* (que poderia ser Sustainable ou Sustainability) pôde 

aparecer sozinha, o que multiplicou os resultados não ligados diretamente ao objetivo da 

pesquisa, conforme os exemplos de artigo abaixo: 

- Role of green policy on sustainable supply chain management: A model for 

implementing corporate social responsibility (CSR); 

- The implementation of environmental management towards sustainable universities 

and education for sustainable development as an ethical imperative. 

As palavras grifadas mostram que o termo sustainable se conectou a outras palavras, e 

não a manage*. 

Optou-se por realizar a triagem de artigos a partir de uma amostra de 500 publicações, 

dentre as 795 recebidas na base ProQuest, tendo ficado, então, um total de 678 artigos a serem 

considerados na etapa de seleção. 

A triagem dos artigos foi realizada por meio da leitura de praticamente todos os resumos 

dos mesmos ou, eventualmente, o artigo inteiro. Só não eram lidos os resumos de artigos 

cujos textos já evidenciavam um tema explicitamente não associado ao objetivo da pesquisa. 

A seleção das publicações foi realizada em duas fases. Na primeira, fez-se uma triagem 

de artigos que pareciam relacionados ao objetivo de pesquisa, mesmo que de forma indireta. 

Os artigos selecionados na primeira fase foram classificados com cores distintas e arquivados 

em pastas. Na segunda fase, selecionou-se apenas artigos científicos que de fato traziam 

alguma contribuição ou insight sobre a atuação dos profissionais de sustentabilidade nas 

empresas. O detalhamento dos achados da revisão serão apresentados na seção de 

apresentação, análise e interpretação de resultados. 

 

3.2.2 Segunda etapa do estudo – Análise de Narrativas (entrevistas) 

 

Dentre as distintas formas com as quais se pode conduzir um estudo qualitativo, optou-se 

pela análise de narrativas como estratégia de investigação para a etapa das entrevistas, 

baseada em Riessman (2008) e Merriam (2009). Estudos de narrativas estão entre as cinco 

principais estratégias de investigação qualitativa de acordo com Creswell (2007, p. 31 e 32), a 

saber a etnografia, a Grounded Theory, os estudos de caso, a fenomenologia e, por fim, a 

própria narrativa, na qual o pesquisador estuda a vida das pessoas a partir das histórias 

contadas por eles. 
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De acordo com Merriam (2009, p. 32), “histórias, também denominadas ‘narrativas’, 

tornaram-se uma fonte popular de dados em pesquisa qualitativa. [...] Desde o início dos anos 

1990, histórias viraram o centro das fontes de compreensão da experiência humana”. O  

discurso narrativo representa a forma como os indivíduos dão sentido a suas experiências, 

como se comunicam com os outros e compreendem o mundo. Nas pesquisas qualitativas, as 

histórias são usadas como dados; as narrativas em primeira pessoa trazem as informações sob 

a forma de histórias com começo, meio e fim. Outros termos utilizados para essa estratégia de 

investigação são história de vida, biografia, história oral, auto-etnografia ou autobiografia. 

Segundo Riessman (2008), os indivíduos narram histórias como uma forma de organizar 

sua compreensão da realidade, transmitindo o sentido e os significados que atribuem aos 

fenômenos e às experiências. A autora aborda que a narrativa “está em todos os lugares, mas 

nem tudo é narrativa” (RIESSMAN, 2008, p.3). As narrativas são, portanto, contextualizações 

e representações dessas experiências vividas pelos atores sociais. Denzin e Lincoln (2011) 

abordam que teóricos sobre narrativa a definem como uma forma distinta de discurso, que 

adquire sentido por meio da ordenação da experiência, para promover o entendimento das 

ações do indivíduo ou de outros. A narrativa dá sentido ao discurso por meio da organização e 

conexão dos eventos, de uma forma compreensível, através do tempo. 

Ao abordar análise de narrativas, Riessman (2008) menciona que o termo se refere a uma 

família de métodos de interpretação de textos que têm em comum a forma de história. Esses 

métodos analíticos são apropriados para a interpretação de muitas modalidades de textos – 

oral, escrito ou visual. Neste tipo de análise, o pesquisador está interessado em como o 

narrador organiza e dá sequência aos eventos, como usa a linguagem ou imagens visuais para 

transmitir o significado das experiências e eventos. A forma pela qual o narrador escolhe 

narrar, seja ela oral, escrita ou visual, é significativa e deve ser levada em conta na análise. Os 

textos das narrativas serão os dados a serem analisados, sob a ótica do sentido que estes têm 

para seus autores, independente da forma de coleta (entrevistas, cartas, publicações etc). O 

estudo narrativo baseia-se em conteúdo extenso das histórias, que é preservado e tratado 

analiticamente como unidades, ao invés de ser fragmentado em categorias temáticas, como 

ocorre em outras análises qualitativas. Ao preservar a unidade da narrativa, o pesquisador 

também preserva a estrutura e a sequência da mesma, o que é relevante para a análise. A 

forma escolhida pelo narrador para desenvolver a história, o contexto e as demais 

particularidades são importantes para a interpretação dos dados. “Uma boa análise narrativa 

estimula o leitor a refletir além da superfície do texto” (RIESSMAN, 2008, p. 13). 
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A autora aborda o processo da entrevista narrativa e menciona que o entrevistador deve 

facilitar o storytelling ao longo das mesmas. A entrevista, enquanto ocasião para se promover 

uma narrativa, não se limita a um modelo de perguntas e respostas, mas sim segue num estilo 

de conversação que permite ao entrevistado desenvolver suas narrativas. Tanto o pesquisador 

quanto o entrevistado passam a ser participantes ativos da conversa e juntos vão construindo a 

narrativa. As entrevistas narrativas têm mais similaridade com a experiência etnográfica do 

que com a prática tradicional de entrevistas em ciências sociais. O objetivo na entrevista 

narrativa é gerar histórias detalhadas e não respostas breves ou declarações genéricas. As 

narrativas são criadas em diversas formas ou tamanhos, podendo, inclusive, se transformar em 

longas histórias de vida ou carreira, por exemplo. O processo de análise e interpretação dos 

dados já se inicia na entrevista, assim como, na análise narrativa, as etapas de transcrição e 

interpretação dos textos não são estágios separados. O pesquisador não se limita apenas a 

transcrever o que foi dito, mas sim tenta representar tudo o que aconteceu na entrevista ao 

transcrever a narrativa. É por isso que Riessman (2008, p. 50) cita que a transcrição é uma 

“prática interpretativa”. Conclui afirmando que tanto o processo de entrevista quanto a 

transcrição contribuem para dar forma à narrativa, em conjunto com o narrador. A autora 

chama a participação do pesquisador de “processo de infiltração”. 

Na presente pesquisa, escolheu-se análise de narrativas como estratégia de investigação 

pois esta permite a compreensão das experiências vivenciadas pelos profissionais no ambiente 

corporativo e como estes dão sentido e interpretam as mesmas. A análise dos dados foi 

realizada por meio dos procedimentos de análise narrativa temática. 

Riessman (2008) propõe três tipos de análise de narrativas: temática, estrutural e 

dialógica. Na narrativa temática, a ênfase é dada para o conteúdo das experiências do 

narrador, ou seja, “o que é dito”; na narrativa estrutural, a ênfase é dada para a estrutura e 

forma da narrativa, ou seja, “como é dito”; na dialógica, a ênfase é dada para o contexto, o 

evento dialógico, ou seja, “para quem é dito, o porquê é dito”. 

 

3.3 Procedimentos para a Construção dos Dados – Entrevistas 

 

Segundo Creswell (2007, p. 190), existem quatro tipos básicos de procedimentos de 

coleta de dados na pesquisa qualitativa: observações, “nas quais o pesquisador toma notas de 

campo sobre comportamento e atividades das pessoas no local de pesquisa”; entrevistas, que 

são conduzidas pelo pesquisador junto aos indivíduos pesquisados e “envolvem poucas 

perguntas não estruturadas e geralmente abertas, que pretendem extrair visões e opiniões dos 

74 



	  
	  

participantes”; análise de documentos públicos ou privados; análise de material de áudio ou 

visual, como fotografias, fitas de vídeo, objetos de arte. Esta pesquisa utilizou, sobretudo, os 

procedimentos de entrevistas para a construção dos dados. 

A entrevista qualitativa é um procedimento, técnica ou instrumento que começa a ser 

amplamente utilizado nas ciências sociais na década de 1930, em tarefas de investigação. 

Representa um evento de intercâmbio dialógico (GODOI; MATTOS, 2006). As entrevistas 

realizadas na presente pesquisa foram em profundidade, tipo de entrevista em que a vida – 

experiências, ideias, opiniões, valores – constitui o objeto de investigação. Foi feito uso de 

roteiro semiestruturado, contendo tópicos orientadores, para a condução das mesmas, o que 

permitiu à entrevistadora flexibilidade para ordenar e formular as perguntas durante as 

entrevistas (GODOI; MATTOS, 2006). 

Com relação à escolha de participantes, esta foi realizada com base no conceito de “bola 

de neve” de Sierra (1998), portanto, utilizando-se o critério de acessibilidade, por meio do 

acionamento da rede natural de contato da pesquisadora – amigos, parentes, contatos pessoais 

e conhecidos – e sem compromisso com representatividade estatística. No entanto, tentou-se 

formar um quadro de participantes com certa diversidade de perfil, principalmente com 

relação às organizações, para que o estudo pudesse abordar experiências variadas. Ao todo, 

foram conduzidas 12 entrevistas junto a profissionais que ocupam ou ocuparam cargos de 

sustentabilidade em organizações brasileiras do setor privado, independente de gênero, idade 

ou classe social. Como critério de seleção dos participantes definiu-se que os profissionais 

deveriam ter ocupado cargo de sustentabilidade por um período de pelo menos dois anos 

(computando tanto o tempo de trabalho na organização onde exercem a função atualmente 

quanto em outra anterior). 

 

3.4 Caracterização dos Sujeitos de Pesquisa 

 

Foram entrevistados 12 profissionais da área de sustentabilidade, de empresas do setor 

privado brasileiro. Procurou-se escolher executivos de cargos e níveis hierárquicos diversos, 

bem como de organizações de vários segmentos de atuação, para que se conseguisse uma 

diversidade de respondentes. Estes também foram de ambos os sexos (sete homens e cinco 

mulheres) e idades que variaram entre 32 e 62 anos. As empresas foram dos estados do Rio de 

Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. 
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O Superintendente 1 tem 56 anos e trabalha em empresa binacional do setor elétrico, no 

cargo de Superintendente de Gestão Ambiental. É formado há 26 anos em Biologia pela 

Universidade Federal do Paraná. Fez mestrado no Canadá e doutorado no Brasil, ambos na 

área ambiental. Trabalha há pouco tempo na empresa pesquisada, há cerca de três meses, 

porém trabalhou a vida inteira em sustentabilidade. Foi Gerente de Sustentabilidade de uma 

instituição financeira por cinco anos, teve experiência em outras organizações e também na 

Academia. Como superintendente, trabalha na Diretoria de Coordenação, que é onde fica a 

área de sustentabilidade. Reporta-se ao diretor e tem, como pares, superintendentes de outras 

áreas. Sua superintendência possui 120 funcionários. 

 

A Diretora 1 tem 54 anos e trabalhou em empresa multinacional de tecnologia por 20 

anos, dos quais 14 anos foram como Diretora de Sustentabilidade para a América Latina, na 

área que ajudou a criar. É formada há 30 anos em Engenharia Química pela Faculdade 

Oswaldo Cruz. Fez pós-graduação lato sensu em Gestão de Negócios pela FAAP e cursos de 

especialização em Gestão de Negócios Sustentáveis e Sustentabilidade Empresarial. 

Reportava-se para a Vice Presidência de Relações Institucionais e possuía como pares os 

Diretores de Marketing para a América Latina, o de Comunicação e o de Relações 

Governamentais. Com relação a subordinados, existia uma organização matricial onde ela 

contava com pessoas de outros departamentos. Antes da área de sustentabilidade, havia sido 

de Marketing. 

 

A Diretora 2 tem 62 anos e trabalhou na empresa multinacional de tecnologia 

diversificada por 25 anos, dos quais 10 foram como Diretora de Sustentabilidade para a 

América Latina, na área que criou na organização. É formada há 40 anos em Letras pela 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Fez pós-graduação em Propaganda e Marketing na 

ESPM e diversos cursos de especialização: Administração do 3o Setor na FGV, Gestão para a 

Sustentabilidade na FDC e outros internacionais também em sustentabilidade. Antes da área 

de sustentabilidade, havia sido de Marketing Corporativo, Relações Públicas (ou 

Institucionais). Como Diretora de Sustentabilidade, respondia diretamente para o Presidente. 

Possuía 9 subordinados no Brasil e outros 2 em cada país pelo qual era responsável. Havia 

um sistema de governança para o departamento, com dois encontros anuais de todos os 

países, que ocorriam no Brasil, além de diversas viagens de acompanhamento de projetos. 
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 O Diretor 3 tem 49 anos e trabalha na empresa de bens de consumo há sete anos, tendo 

sido buscado no mercado. Exerce desde então o cargo de Diretor de Assuntos Corporativos e 

Comunicação, no departamento de mesmo nome. É formado há 26 anos em Agronomia pela 

Universidade Federal Rural de Pernambuco. Fez MBA em Marketing na ESPM do Rio de 

Janeiro. Reporta-se diretamente para o Presidente. Com relação a subordinados ligados a 

sustentabilidade, possui dois gerentes.  

 

O Gerente 1 tem 32 anos e trabalha na empresa de bens de consumo há 10 anos, tendo 

entrado pelo processo de trainees. Exerceu por quatro anos o cargo de Gerente de 

Responsabilidade Social Corporativa no departamento de Assuntos Corporativos. É formado 

há 10 anos em Administração com ênfase em Comércio Internacional pela Pontifícia 

Universidade Católica de Porto Alegre. Fez MBA em Administração na Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul e outro MBA na COPPEAD. Reportava-se para o Gerente de 

Sustentabilidade, que se reportava para o diretor do departamento, e possuía como par um 

outro Gerente de Responsabilidade Social Corporativa. Com relação a subordinados, ambos 

os gerentes compartilhavam um grupo de dois analistas e dois estagiários. 

 

A Gerente 2 tem 52 anos e trabalha na empresa multinacional da indústria metalúrgica 

há 31 anos, tendo iniciado a carreira como Assistente Executiva. Depois de 14 anos, migrou 

para a área de responsabilidade corporativa, onde atualmente exerce o cargo de Gerente de 

Responsabilidade Corporativa para a América Latina. É formada há mais de 30 anos em 

Tecnóloga de Recursos Humanos. Fez também uma pós-graduação em Gestão de Negócios. 

Reporta-se diretamente para o presidente e divide a função América Latina com um par no 

México. No Brasil, possui diretores e gerentes como pares e, como subordinados, um líder de 

projeto, um analista e dois estagiários. 

 

O Gerente 3 tem 32 anos e trabalha na empresa de bens de consumo há sete anos, tendo 

ingressado pelo programa de trainees. Já exerceu três cargos nessa empresa, mas a análise foi 

realizada sobre o cargo de Gerente de Sustentabilidade e Gerente Executivo do Instituto 

[nome da organização], no qual trabalhou por três anos. Possui duas graduações, a primeira 

em Comunicação Social com foco em Marketing na ESPM de São Paulo, concluída em 2006. 

A segunda, em Administração Pública na FGV-SP, concluída em 2010. Antes dessa empresa, 

trabalhou em mais dois lugares, uma ONG focada em empreendedorismo social e um centro 

acadêmico de estudos em sustentabilidade. 
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A Gerente 4 tem 50 anos e tem 10 anos de experiência em sustentabilidade. Trabalhou 

por cinco anos como Gerente de Sustentabilidade na empresa brasileira de logística de 

comércio exterior, onde entrou por indicação. É formada há 27 anos em Marketing pela 

ESPM de São Paulo. Tem uma pós-graduação em Desenvolvimento de Produtos pela ESPM-

SP, MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC e atualmente está fazendo mestrado em 

Comportamento do Consumidor. Reportava-se para a Vice-Presidente de RH, seus pares eram 

Gerentes de RH e tinha dois subordinados. 

 

O Consultor 1 tem 32 anos e trabalha na matriz de uma empresa multinacional do setor 

químico há 10 anos. Foi efetivado antes de se formar e exerce há quatro anos o cargo de 

Consultor de Sustentabilidade para a América do Sul, para o qual foi convidado. É formado 

há cinco anos em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e 

fez cursos de especialização como: um programa de formação in company da Fundação Dom 

Cabral, com foco em liderança e gestão empresarial, e um programa de Harvard, presencial e 

online, com foco em gestão e habilidades gerenciais. Desde sua entrada na empresa como 

estagiário, as vagas para as quais ele foi promovido foram sendo criadas para esse objetivo: 

analista, analista júnior, pleno, sênior e finalmente consultor. Ele foi sendo desenvolvido e foi 

crescendo com a área, que ampliou em escopo, mudando inclusive o nome dos cargos, que se 

referiam a responsabilidade social corporativa e passaram a usar o termo sustentabilidade. 

 

A Coordenadora 1 tem 35 anos e trabalhou na empresa de serviços financeiros por sete 

anos. Seu cargo principal foi o de Coordenadora Institucional, na área de responsabilidade 

socioambiental, para o qual foi promovida. É graduada em Comunicação Social pela 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Fez curso de especialização em planejamento 

estratégico e comunicação em negócios nos EUA e também um MBA em Gestão da 

Sustentabilidade na FGV-SP, além de outros cursos menores. Antes dessa empresa, havia 

trabalhado como estagiária e posteriormente assistente em outra empresa, na área então 

denominada responsabilidade social, pois, segundo ela, pouco se falava em sustentabilidade 

na época. Reportava-se à Gerente do Departamento de Relações com o Mercado e tinha cinco 

subordinados. 

 

O Coordenador 2 tem 34 anos e trabalhou por oito anos na empresa brasileira de 

construção civil, onde ingressou como trainee e exerceu os cargos de Engenheiro Ambiental 

e depois Coordenador Socioambiental, este último por três anos. É formado há 10 anos em 
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Engenharia Ambiental pela UNESP de Presidente Prudente. Tem MBA em Gestão de 

Projetos pelo Mackenzie e especialização em Segurança do Trabalho pela Unicamp, além de 

outros cursos na área social e em empreendedorismo social pela FIA-USP. A área onde 

trabalhou fazia parte da Diretoria de Suporte Operacional e depois foi transferida para a 

Diretoria Comercial. Reportava-se ao Gerente Executivo de Sustentabilidade e seu par era 

outro coordenador socioambiental de projetos. Tinha entre três a oito subordinados, 

dependendo dos projetos. 

 

O Analista 1 tem 39 anos e é formado há 18 anos em Propaganda e Marketing pela 

ESPM de São Paulo. Tem uma pós-graduação em Administração pelo Centro Universitário 

FEI e Mestrado em Administração pela PUC de São Paulo. Atualmente é professor de 

Sustentabilidade, Sustentabilidade para os cursos de Administração, Empreendedorismo 

Social, Ciências Sociais e Marketing na ESPM-SP. Mas trabalhou em sustentabilidade em três 

empresas, sendo duas multinacionais, por 11 anos ao todo, chegando a Gerente de 

Sustentabilidade de Fornecedores para a América Latina. Escolheu-se para a entrevista o seu 

cargo na empresa multinacional de bens de consumo, do setor de alimentos e bebidas, com o 

intuito de diversificar as organizações pesquisadas. Assim como o Gerente 3, teve experiência 

na área de sustentabilidade em diversas organizações, inclusive montou uma ONG assim que 

se formou, tendo ingressado depois nas empresas. Quando foi Analista Sênior de Assuntos 

Institucionais, reportava-se à Gerência Executiva de Assuntos Institucionais e não tinha 

subordinados. Ficou dois anos e meio nesse cargo. 

 

3.5 Breve Caracterização das Empresas em que Trabalham ou Trabalharam os 

Profissionais Entrevistados 

 

A empresa onde trabalha o Superintendente 1 é uma binacional do setor elétrico, produz 

energia limpa e renovável, existe há 43 anos, possui 3.109 empregados e um lucro líquido de 

3,8 bilhões de reais. 

A empresa da Diretora 1 é uma multinacional americana de tecnologia, de capital aberto, 

que existe há 49 anos, possui cerca de 82.500 empregados e cujo valor de mercado é de 

aproximadamente 117 bilhões de dólares, com lucro líquido de 11 bilhões de dólares. 

A empresa da Diretora 2 é uma multinacional holandesa de tecnologia diversificada, de 

capital aberto, que existe há 126 anos, atua no Brasil há 83 anos, possui cerca de 105.000 

79 



	  
	  

empregados e cujo valor de mercado é de aproximadamente 30 bilhões de dólares, com lucro 

líquido de 21 bilhões de euros. 

A empresa do Diretor 3 é uma multinacional japonesa do setor de bens de consumo, que 

existe há 18 anos, possui 25.000 empregados, atua em 120 países e atingiu um lucro líquido 

de cerca de 1,6 bilhão de dólares. 

A empresa do Gerente 1 é a mesma do Gerente 3. Multinacional inglesa, do setor de bens 

de consumo, que existe há 115 anos, atua em mais de 200 países, possui um faturamento de 

cerca de 42 bilhões de libras e um lucro líquido de cerca de 3 bilhões de libras. 

A empresa da Gerente 2 é uma multinacional americana da indústria metalúrgica, que 

existe há 98 anos, atua em mais de 190 países, possui 50.000 empregados, um faturamento de 

mais de 16 bilhões de dólares e um lucro líquido de cerca de 1 bilhão de dólares. 

A empresa da Gerente 4 é um dos maiores operadores portuários e de logística de 

comércio exterior do Brasil, existe há 49 anos e fatura cerca de 1 bilhão de reais. 

A empresa do Consultor 1 é uma multinacional alemã da indústria química, existe há 152 

anos, possui 113.000 empregados, um faturamento de 74 milhões de euros e um lucro líquido 

de 7,6 milhões de euros. 

A empresa da Coordenadora 1 é uma empresa brasileira de serviços financeiros, que 

existe há 74 anos, possui 84.000 empregados, fatura 1,9 trilhões de reais e possui um lucro 

líquido de 4,7 bilhões de reais. 

A empresa do Coordenador 2 é uma empresa brasileira do ramo de construção civil, que 

existe há 78 anos, possui 65.000 empregados, fatura 26 milhões de reais e tem um lucro 

líquido de 7,5 milhões de reais. 

A empresa do Analista 1 é uma multinacional europeia do setor de alimentos e bebidas, 

que existe há 150 anos, possui 338.000 empregados, atua em 194 países, fatura 89 bilhões de 

dólares e tem um lucro de 10 bilhões de dólares. 
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Quadro Síntese 1 – Dados Gerais dos Entrevistados 

Entrevistados Empresas Idade Cargo 
Tempo 

no 
Cargo 

Superintendente 1 Binacional do 
setor elétrico 56 anos Superintendente de Gestão 

Ambiental 3 meses 

Diretora 1 Multinacional de 
tecnologia 54 anos Diretora de Sustentabilidade para a 

América Latina 14 anos 

Diretora 2 
Multinacional de 

tecnologia 
diversificada 

62 anos Diretora de Sustentabilidade para a 
América Latina 10 anos 

Diretor 3 Setor de bens de 
consumo 49 anos Diretor de Assuntos Corporativos e 

Comunicação 7 anos 

Gerente 1 Setor de bens de 
consumo 32 anos Gerente de Responsabilidade Social 

Corporativa 4 anos 

Gerente 2 
Multinacional da 

indústria 
metalúrgica 

52 anos Gerente de Responsabilidade 
Corporativa para a América Latina 17 anos 

Gerente 3 Setor de bens de 
consumo 32 anos Gerente de Sustentabilidade 3 anos 

Gerente 4 

Brasileira de 
logística de 
comércio 
exterior 

50 anos Gerente de Sustentabilidade 5 anos 

Consultor 1 
Multinacional da 

indústria 
química 

32 anos Consultor de Sustentabilidade para a 
América do Sul 4 anos 

Coordenadora 1 
Brasileira de 

serviços 
financeiros 

35 anos Coordenadora Institucional 3 anos 

Coordenador 2 Brasileira de 
construção civil 34 anos Coordenador Socioambiental 3 anos 

Analista 1 

Multinacional do 
setor de 

alimentos e 
bebidas 

39 anos Analista Sênior de Assuntos 
Institucionais 2,5 anos 

Fonte: a autora. 
 

3.6 As Entrevistas Narrativas 

 

As entrevistas foram feitas no local de trabalho ou em outros locais que fossem tranquilos 

e neutros, para que propiciassem um ambiente adequado e confortável para a realização das 

entrevistas. Devido à dificuldade de agenda e localização das empresas do sul, algumas delas 

foram realizadas por Skype. A duração média das narrativas foi de cerca de 1 hora. Todas elas 
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foram gravadas mediante autorização do profissional, utilizando-se dois gravadores de áudio e 

foram transcritas em sua íntegra, na sequência com que as histórias foram narradas. O roteiro 

das entrevistas narrativas, que se encontra nos apêndices deste trabalho, cobria as seguintes 

grandes áreas: dados gerais do entrevistado, dados específicos, trajetória anterior a assumir o 

cargo, o papel do profissional de sustentabilidade, a experiência no cargo/empresa atual e os 

processos de aprendizagem e, por fim, tendências. 

 

3.7 Tratamento e Análise dos Dados das Entrevistas 

 

Os dados foram analisados por meio dos procedimentos de análise de narrativa temática 

definida a posteriori. A análise temática se adequa a uma grande variedade de textos 

narrativos, ou seja, pode ser aplicada em histórias advindas de entrevistas, reuniões de grupo 

ou textos de documentos. Como abordado nesse tipo de análise, o “conteúdo” do que é dito 

(told) é o foco de atenção do pesquisador, mais do que a “forma como” os eventos são 

narrados (telling), ou para quem o discurso está sendo dirigido (RIESSMAN, 2008). 

As histórias narradas nesta pesquisa foram analisadas primeiro individualmente e, em 

seguida, coletivamente, a fim de que permitissem uma compreensão não só de cada 

experiência de aprendizagem e papel de cada profissional em particular, mas que se 

produzisse uma análise do conjunto das atuações indicando desafios, dificuldades, avanços e 

tendências. As narrativas foram ouvidas e as transcrições lidas diversas vezes, a fim de que 

fossem capturadas as essências das mesmas e os detalhes relevantes das histórias contadas. 

Após a análise inicial das narrativas, decidiu-se dar um tema para cada uma delas, de 

modo a capturar a essência das diversas histórias, conforme Riessman (2008). Chegou-se, 

então, a 11 temas, pois as narrativas das Diretoras 1 e 2 foram agrupadas devido a grande 

sinergia entre elas. São estes: 

1- A sustentabilidade transversalizada na organização – Consultor 1; 

2- Formação da área de sustentabilidade e sua relação com as trajetórias pessoais das 

gestoras – Diretora 1 e Diretora 2; 

3- A sustentabilidade enquanto sustentabilidade do negócio – Diretor 3; 

4- O valor do benchmarking e da prática do dia a dia em detrimento da aprendizagem 

formal – Gerente 1; 

5- O voluntariado corporativo alavancando a sustentabilidade empresarial – Gerente 2; 

6- A sustentabilidade garantindo a “licença para operar” – Gerente 3; 
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7- Aprendendo sustentabilidade ao redor do mundo enquanto um projeto pessoal – 

Coordenadora 1; 

8- O equilíbrio entre a aprendizagem formal, experiencial e social na formação do 

conhecimento em sustentabilidade – Analista 1; 

9- A criação da área de sustentabilidade para a holding e a gestão de grupos 

multifuncionais como experiências de aprendizagem – Gerente 4; 

10- A importância da proximidade da operação do negócio para os resultados positivos da 

área de sustentabilidade – Coordenador 2; 

11- A importância do conhecimento interdisciplinar para a atuação do profissional em 

sustentabilidade – Superintendente 1. 

Em seguida, procedeu-se à análise dos papéis do profissional de sustentabilidade e foi 

encontrado um conjunto de analogias, atribuídas pelos entrevistados, para melhor 

descreverem esses papéis, conforme será visto na próxima seção. 

Detalhados os procedimentos metodológicos, passa-se agora à apresentação, análise e 

interpretação dos resultados. 
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta seção apresentará e analisará os principais resultados alcançados no estudo. Com o 

objetivo de endereçar as questões centrais relacionadas à pergunta de pesquisa, os resultados 

serão apresentados em três partes: 

A Parte I aborda a revisão sistemática de literatura realizada antes das entrevistas com o 

intuito de contribuir para o avanço de conhecimento relacionado aos líderes/profissionais de 

sustentabilidade. Buscou identificar conteúdo científico publicado entre os anos de 2006 e 

2016, que trouxesse alguma contribuição acerca da atuação ou perfil desse líder/profissional, 

ou quaisquer outras informações sobre os desafios por eles enfrentados, as ações que realizam 

para disseminar a agenda de sustentabilidade nas respectivas cadeias de valor ou as estratégias 

adotadas para engajamento de stakeholders. 

A Parte II traz uma reconstituição das narrativas dos diversos entrevistados e apresenta e 

discute as trajetórias de aprendizagem dos profissionais de sustentabilidade ao longo do 

exercício de suas funções, bem como os significados que eles e que suas empresas atribuem à 

sustentabilidade. 

A Parte III apresenta um segundo eixo analítico focado na outra questão central 

endereçada no problema de pesquisa – o papel que este profissional vem assumindo nas 

organizações ao longo de suas trajetórias profissionais, considerando desafios, dificuldades, 

avanços e tendências. 

 

4.1 Parte I – O que a literatura acadêmica nos informa sobre os líderes/profissionais de 

sustentabilidade? Resultados de uma revisão sistemática 

 

A literatura acadêmica traz algumas discussões acerca dos desafios da sustentabilidade e 

das lideranças que estarão à frente dos mesmos, conforme revisão sistemática da literatura 

cujos resultados serão apresentados a seguir. 

De caráter exploratório e descritivo, a revisão sistemática é considerada um passo inicial 

para qualquer pesquisa científica, pois provê um embasamento teórico sólido para o avanço 

de conhecimento através de estudos futuros (WEBSTER; WATSON, 2002). Consiste em 

revisão planejada da literatura científica, que usa métodos sistemáticos para identificar, 

selecionar, avaliar criticamente e sintetizar estudos relevantes sobre uma questão claramente 

formulada. Caracteriza-se por ser metódica, transparente e passível de ser replicável, segundo 

Cook, Haynes e Mulrow (1997). “Revisões sistemáticas de boa qualidade são consideradas o 
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melhor nível de evidência para tomadas de decisão” (GALVÃO; PEREIRA, 2014, p. 183)  e 

identificação de gaps/lacunas de conhecimento para a realização de pesquisas futuras, bem 

como para a evolução do conhecimento científico em Administração. 

Os artigos selecionados foram estudados, analisados, sintetizados e depois referenciados, 

à medida em que eram considerados relevantes para o objetivo da pesquisa. 

A grande maioria de artigos recebidos nas quatro bases eram relacionados a 

sustentabilidade e outros assuntos, conforme tabela a seguir: 
 

Tabela 1: Mapeamento dos diversos assuntos dos artigos encontrados 

Assunto EBSCO SciELO SPELL ProQuest 

Meio Ambiente 11 18 12 172 

Sistemas | Modelos | Ferramentas | Indicadores 23 12 10 102 

Reports | Reporting 08 - - 13 

Supply Chain | Procurement 02 - - 37 

Finanças | Risk Management 01 - 02 23 

Educação | Formação 05 09 05 59 

Competências do líder de sustentabilidade 01 - 02 08 

Sustentabilidade e Recursos Humanos 02 - 03 13 

Saúde 03 02 01 14 

Sustentabilidade e Inovação 02 01 01 05 

Gestão de Projetos 01 02 02 03 

Outros assuntos | Inválidos 06 06 11 41 

Selecionados para a segunda triagem 09 03 02 10 

TOTAL 74 53 51 500 

Fonte: a autora. 
 

Na primeira fase de triagem, foram selecionados 24 artigos para serem analisados em 

profundidade na segunda fase. Ao final da segunda fase de seleção, foram selecionados 

apenas nove artigos, que foram considerados válidos por abordarem efetivamente algum 

tópico relacionado à gestão da sustentabilidade nas empresas, à atuação de profissionais de 

sustentabilidade, ou mesmo de profissionais que trabalhassem com o tema, porém sem 

exercerem cargos de sustentabilidade. 

O baixo número de artigos relevantes para o objeto de investigação da revisão sistemática 

evidencia uma lacuna de produção científica sobre o assunto. Os resultados apontam para um 

cenário em que, apesar de os desafios contemporâneos pressionarem cada vez mais as 

empresas do setor privado para se estruturarem e internalizarem a sustentabilidade em suas 
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estratégias e governança corporativa, pouco se estuda acerca da atuação em si dos 

profissionais dessa área nas organizações do segundo setor. A revisão bibliográfica confirma, 

portanto, a escassez de estudos que abordem a atuação efetiva, vigente, desses executivos nas 

empresas do setor privado. 

Esse gap de pesquisa, na literatura científica sobre o tema, merece ser preenchido com 

estudos que foquem na prática contemporânea dos profissionais de sustentabilidade, e em 

eventuais modelos de gestão, de forma a subsidiar o impulsionamento da agenda de 

sustentabilidade no segundo setor, dada a importância econômica e o poder de influência 

desse contingente de organizações. 

A seguir, serão relatadas as principais contribuições e insights dos artigos selecionados. 

Os temas e resultados de cada artigo nos permitiram agrupá-los em função da 

perspectiva/dinâmica abordada, conforme ilustrado no Quadro 1. 

Os quatro primeiros artigos trazem uma discussão acerca de aspectos cognitivos, a nível 

de indivíduo, e como estes influenciam a tomada de decisão em relação à sustentabilidade. 

Apesar de enfoques distintos, todos os autores abordam, ao longo dos respectivos artigos, a 

dinâmica paradoxal e conflitante dos dilemas relacionados à sustentabilidade e trazem, sob 

diversas óticas, análises de como diferentes características e processos cognitivos influenciam 

a forma dos profissionais lidarem com os paradoxos, conflitos e dilemas das questões de 

sustentabilidade. 

Uma outra discussão traz a questão das oscilações e inconstâncias de decisões, posturas e 

ações ligadas à sustentabilidade, a nível empresarial. Sejam oscilações relacionadas a decisões 

acerca da criação de cargos sênior de sustentabilidade, ou sobre o conhecimento de 

ferramentas de gestão de sustentabilidade, dois artigos trazem uma perspectiva que 

frequentemente ocorre nas organizações sobre temas relacionados à sustentabilidade: uma 

falta de constância em relação a decisões que envolvem a sustentabilidade. As decisões e 

posicionamentos muitas vezes oscilam em função de diversos fatores, como o tamanho da 

empresa, a troca de membros da alta direção, o grau de incorporação da sustentabilidade na 

cultura organizacional, o nível de conhecimento de ferramentas de gestão da sustentabilidade. 

O terceiro grupo de artigos está relacionado à dinâmica da ação, pois aborda práticas e 

ferramentas de promoção e gestão da sustentabilidade. Os três estudos desse grupo são os que 

mais diretamente convergem para o tema central da atuação do profissional de 

sustentabilidade nas empresas, para lidar com questões, conflitos e dilemas da 

sustentabilidade.  
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Quadro 2 – Perspectivas/dinâmicas abordadas nos artigos selecionados 

 

Perspectiva / Dinâmica Nível Conteúdo Autores (Data) 

Cognitiva 
(dinâmica paradoxal / 

conflitante das questões e 
dilemas relacionados à 

sustentabilidade)  

Individual 

Managerial Sensemaking: 
atitudes cognitivas que 

direcionam os processos de 
decisão de profissionais de 

sustentabilidade 

Hahn et al. (2015) 

Individual 

Dificuldades enfrentadas por 
gestores que recebem 

atribuições de 
sustentabilidade sem de fato 

exercerem cargos 
específicos de gerentes de 

sustentabilidade 

Brunstein e Rodrigues 
(2014) 

Individual 

Motivações individuais para 
alguém se tornar um 

profissional de 
sustentabilidade 

Visser e Crane (2010) 

Individual Papel e características de 
líderes de sustentabilidade Ferdig (2007) 

das Oscilações 
(variações entre decisões e 

posicionamentos 
empresariais) 

Empresarial 

Surgimento e retirada de 
posições de sustentabilidade 
corporativa pertencentes aos 
“Top Management Teams” 

em várias das maiores 
corporações do mundo 

Strand (2014) 

Empresarial 

O tamanho das empresas 
versus o conhecimento de 
ferramentas de gestão de 
sustentabilidade: qual dos 

dois fatores teria mais 
influência na implementação 
dessas ferramentas de gestão 

Hörisch, Johnson e 
Schaltegger (2015) 

da Ação 
(práticas e ferramentas de 
gestão da sustentabilidade) 

Empresarial 

Os desafios das alterações 
climáticas e as práticas 

empresariais fundamentais 
no avanço dos esforços da 
liderança sobre mudança 

climática 

Gallagher (2016) 

Individual e Empresarial 

Os desafios da liderança de 
sustentabilidade, a nível de 
ações para impulsionar a 

agenda de sustentabilidade 

Crews (2010) 

Individual e Empresarial 

Como os líderes 
organizacionais 

implementam e mantêm 
práticas de sustentabilidade 

em suas organizações, as 
quais incorporaram a 

sustentabilidade a todos os 
aspectos da organização 

Quinn e Dalton (2009) 

 Fonte: a autora. 

 

4.1.1 Estudos ligados à Dinâmica Cognitiva 

 

Hahn et al. (2015) abordam o tema de managerial sensemaking e traz contribuições sobre 

as atitudes cognitivas que direcionam os processos de decisão de profissionais de 
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sustentabilidade, contribuindo, dessa forma, para a compreensão de aspectos que influenciam 

comportamentos de gestão distintos. 

A sustentabilidade corporativa confronta os gerentes com tensões entre questões 

econômicas, ambientais e sociais complexas. Com base na literatura sobre cognição gerencial, 

sustentabilidade corporativa e paradoxos estratégicos, o estudo propõe o desenvolvimento de 

uma perspectiva cognitiva específica em relação à sustentabilidade corporativa. 

 São apresentadas duas estruturas cognitivas, onde as diferenças entre elas, de conteúdo 

cognitivo, influenciam os três estágios do processo de sensemaking de questões de 

sustentabilidade - ou seja, o mapeamento gerencial da situação, a análise e interpretação e a 

resposta em relação a essas questões. As duas estruturas levam a diferenças na amplitude e 

profundidade do mapeamento inicial, diferenças na interpretação das questões e diferentes 

tipos de respostas às questões de sustentabilidade. 

O Quadro 2 mostra as diferenças entre as duas estruturas cognitivas, que levam a 

diferentes atitudes: 
Quadro 3: Características do “Business Case Frame” e do “Paradoxical Frame” 

 
Características da Estrutura 

Cognitiva 
Business Case Frame Paradoxical Frame 

Conteúdo Foco exclusivo nos atributos do 
negócio 

Combinação de atributos múltiplos com 
diferentes racionais 

Estrutura Simples Complexa 
     - Diferenciação  Baixo número de elementos Alto número de elementos 
     - Integração Baixo grau de integração, com foco 

único em relacionamentos ligados 
ao aspecto econômico do negócio 

Alto grau de integração, com uma 
pluralidade de relacionamentos, neutros, 

conflitantes e/ou positivos 
Objetivo implícito Ampliar a performance econômica 

a nível organizacional 
Endereçar questões econômicas, 

ambientais e sociais a nível 
organizacional e da sociedade 

Lógica subjacente 
 

Pensamento de Business case: 
Alinhamento das questões 

ambientais e sociais aos objetivos 
econômicos 

Pensamento Paradoxal: Justaposição das 
questões econômicas, ambientais e 

sociais, mesmo se contraditórias 

Tratamento das tensões  Eliminação Aceitação 
Fonte: Hahn et al. (2015, p. 22). 

 

A fim de guiar a atuação de gestores de sustentabilidade, é proposta a interação dos dois 

quadros, dado que nenhum dos dois, por si só, será suficiente para gerar respostas gerenciais 

que correspondam aos imensos desafios que a sustentabilidade apresenta. 

A principal contribuição do estudo de Hahn et al (2015) foi avançar na teoria da tomada 

de decisões gerenciais em questões de sustentabilidade, mostrando os efeitos das diferenças 

nos quadros cognitivos sobre o processo subjacente de sensemaking que liga a cognição à 

tomada de decisão de um gerente. Pesquisas anteriores acerca da interpretação ambivalente 

dos gestores em relação a questões estratégicas se concentram em fatores organizacionais, 
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enquanto que a perspectiva proposta neste estudo adiciona fatores individuais ao cenário, 

como o conteúdo e a estrutura cognitiva de cada gerente. Por exemplo, o senso de controle e 

percepção de risco de um gerente seriam determinantes-chave da escolha de respostas 

diferentes. 

Enfim, a análise de perspectivas cognitivas oferece uma melhor compreensão da tomada 

de decisão gerencial em questões de sustentabilidade. 

O estudo não teve a pretensão de defender uma estrutura cognitiva específica, mas, acima 

de tudo, abrir caminho para a consideração de diferentes perspectivas cognitivas em questões 

complexas e ambíguas, como a sustentabilidade corporativa. 

Brunstein e Rodrigues (2014) trazem contribuições em estudo qualitativo que abordou a 

visão de gestores que recebem atribuições relacionadas ao conceito de sustentabilidade, sem 

de fato exercerem cargos específicos de gerentes de sustentabilidade, e as dificuldades 

enfrentadas nesse processo de partir da teoria à prática. 

O objetivo principal foi o de capturar como esses gestores interpretam as diretrizes da 

sustentabilidade e traduzem-na em suas ações cotidianas. 

Os principais resultados do estudo demonstraram que, apesar de terem sido expostos a 

atividades formais da organização, como palestras, cursos ou mesmo a construção do relatório 

de sustentabilidade, o modo como esses atores organizacionais interpretavam e agiam em 

relação à noção de sustentabilidade ainda não era eficaz e pertinente às novas demandas da 

empresa, tornando sua operacionalização ainda permeada por paradoxos e dilemas. 

A sustentabilidade já havia assumido espaço de tema relevante na organização, porém 

ainda representava um conceito de entendimento difuso, e de difícil definição, para 

praticamente todos os gestores. Alguns profissionais demonstravam insegurança e 

dificuldades para traduzir o discurso em ação, mas outros já conseguiam transformar as 

reflexões em ações, apesar das dúvidas. Porém, ainda predominava um sentimento de 

desconfiança, falta de credibilidade, insegurança e a ideia de contradição entre discurso e 

prática. 
[...] a análise sobre as experiências dos gestores revelou-se polifônica, ou seja, 
contendo múltiplas vozes no que tange à compreensão do que é sustentabilidade e de 
como ela se traduz (ou não), efetivamente, em ações no cotidiano do trabalho. Por 
um lado, os gestores externalizaram inseguranças, medos e hesitações que são os 
elementos impedidores da ação competente. [...] Por outro, há indícios da 
capacidade de assimilação do conceito em direção à disseminação de raras ações 
sustentáveis (BRUNSTEIN; RODRIGUES, 2014, p. 21). 

 
O estudo de Brunstein e Rodrigues (2014, p. 21) contribuiu para explicitar uma realidade 

muito frequente nas organizações, em que profissionais “ainda estão em busca de sentido para 
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tornarem-se competentes para lidar com a sustentabilidade.” Os gestores demonstram 

consciência de que a sustentabilidade representa uma questão importante, mas ainda 

experienciam muita dúvida, insegurança e ambiguidade para lidar com o tema. 

Visser e Crane (2010) propõem um estudo em que analisam o que motiva os gerentes de 

sustentabilidade a dedicarem tempo e energia aos desafios sociais, ambientais e éticos. 

Afirmam que pouco se sabe sobre as motivações individuais para alguém se tornar um gerente 

de sustentabilidade e que a literatura sobre psicologia existencial se concentra principalmente 

em como os indivíduos são afetados e respondem às causas humanas das mudanças 

ambientais globais. 
Mais especificamente, quase não temos conhecimento de como o trabalho 
relacionado com a sustentabilidade contribui para a satisfação no trabalho e para o 
significado pessoal. É aqui que a disciplina da psicologia existencial pode ajudar a 
lançar alguma luz. Em particular, a aplicação da psicologia existencial pode começar 
a responder a perguntas como: Em que medida os gerentes de sustentabilidade são 
motivados por incentivos instrumentais, como o progresso na carreira e as 
perspectivas salariais, versus aspirações mais normativas, como o altruísmo ou a 
vontade de fazer a diferença no mundo? (VISSER; CRANE, 2010, p. 3). 

 

Basicamente, a psicologia existencial lida com “meaning in life”, ou seja, o que cada 

indivíduo quer fazer de sua vida para que esta tenha um sentido maior de existência. Os 

autores explicam que, atualmente, vários conceitos são associados a este, como felicidade, 

objetivos de vida, satisfação na vida, sentido na vida, auto-transcendência, senso de coerência 

e bem estar. 

Os resultados trouxeram uma compreensão das dimensões motivacionais da gestão 

corporativa de sustentabilidade e foram identificados quatro diferentes tipos de agentes de 

mudança ligados à sustentabilidade, em termos do “sentido” que os guia/direciona: Expert, 

Facilitador, Catalisador e Ativista. Cada tipo possui motivações específicas que representam 

uma “constelação relativa de significado” no trabalho desses gerentes de sustentabilidade. 

A seguir, a essência de cada tipo de gerente de sustentabilidade: 

- Experts: encontram sua motivação por meio do envolvimento com projetos ou sistemas 

em que contribuem com sua experiência de especialistas, focando na excelência técnica e na 

especialização. 

- Facilitadores: tipicamente encontram sentido em sua atuação como gerente de 

sustentabilidade proporcionando o empoderamento dos indivíduos. Encontram motivação por 

meio da transferência de conhecimentos e habilidades, com foco no desenvolvimento das 

pessoas, criando oportunidades para suas equipes, mudando as atitudes ou percepções dos 

indivíduos e contribuindo para o crescimento dos mesmos. 
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- Catalisador: a motivação está associada a dedicação a causas, iniciar a mudança, dar 

direção estratégica, influenciar a liderança, monitorar o desempenho organizacional e ter uma 

perspectiva de visão do todo. 

- Ativista: a motivação vem de estar consciente de questões sociais e ambientais mais 

amplas, sentindo-se parte da comunidade, contribuindo para a erradicação da pobreza, lutando 

por uma causa justa e deixando um legado de condições melhores. 
 

Quadro 4: Sumário das Características dos Quatro Tipos de Gerentes de Sustentabilidade 
 

 

 Tipos 

 Expert Facilitador Catalisador Ativista 
Fonte primária de 

sentido 
Experiência de 

especialista 
Empoderamento 

das pessoas 
Input estratégico Contribuição 

Societal 
Nível de 

preocupação 
Individual Grupo, equipe ou 

time 
Organização Sociedade 

Fonte de 
satisfação no 

trabalho 

Desenvolvimento 
pessoal, qualidade 
das contribuições 

Desenvolvimento 
da equipe, 

facilitação efetiva 

Desenvolvimento 
organizacional, 

mudança 
estratégica 

Desenvolvimento 
da comunidade, 
mudança social 

Habilidades Técnica, 
processos 

Gerencial, 
facilitador 

Visionário, 
político 

Colaborativo, 
questionador 

Conhecimento Especialista Generalista Key players, 
tendências futuras 

Comunidade ou 
necessidades 

macro 
Legado Projetos de 

trabalho bem 
sucedidos 

Sucesso da equipe 
ou do time 

Transformação da 
organização ou da 

indústria 

Meio ambiente 
sustentável e 

sociedade 
equitativa 

Fonte: Visser e Crane (2010, p. 32). 
 

O estudo de Visser e Crane (2010) traz boas contribuições ao tema da revisão de 

literatura, uma vez que os autores efetivamente pesquisaram gerentes de sustentabilidade e 

forneceram insights acerca do perfil de atuação desses profissionais nos respectivos ambientes 

corporativos onde atuam. O próximo artigo aborda a liderança em sustentabilidade, não 

necessariamente representada pelo profissional da área de sustentabilidade. 

O artigo de Ferdig (2007) é um ensaio teórico que descreve uma visão particular da 

liderança, desafiando pressupostos ligados a “(1) quem conta como um líder; (2) os papéis de 

um líder; (3) como um líder se posiciona em relação aos que lidera.” 

Propõe que, quem assume responsabilidade por entender e agir sobre desafios de 

sustentabilidade, qualifica-se como um "líder de sustentabilidade", mesmo que não ocupe 

posições de liderança formal. Estes se caracterizam como líderes que conduzem "com" ao 
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invés de "sobre" outros, de forma que contribuem para a viabilidade, a longo prazo, de 

sistemas complexos e interligados. 

A autora defende que sistemas saudáveis possuem naturalmente paradoxos, contradições 

e pontos de vista diferentes. E que “líderes de sustentabilidade” lidam com essa realidade 

dissonante e dinâmica de forma a encontrar um equilíbrio simultâneo sustentável entre 

demandas econômicas, ambientais e sociais, o que representa uma liderança fundamentada em 

uma ética pessoal que ultrapassa o auto-interesse. 
 

Os líderes de sustentabilidade reconhecem que a própria experiência da mudança e a 
dissonância que ela cria alimentam novos pensamentos, descobertas e inovações que 
podem revitalizar a saúde das organizações, das comunidades e da Terra (FERDIG, 
2007, p. 25). 

 
Optou-se pela inclusão desse artigo na revisão sistemática pelo fato de a autora trazer 

contribuições acerca das características de líderes de sustentabilidade. A descrição das 

características desses líderes merece ser considerada pois poderá servir de subsídio teórico 

para o planejamento e a execução de pesquisas futuras junto a líderes de sustentabilidade. 

É proposto que o perfil tradicional de liderança deve ser repensado e que o perfil dos 

líderes genuínos de sustentabilidade difere da “liderança tradicional”. 
A liderança em sustentabilidade reflete uma consciência emergente entre as pessoas 
que estão escolhendo viver suas vidas e liderar suas organizações de maneira que 
tenham em conta seu impacto na terra, na sociedade e na saúde das economias locais 
e globais. (FERDIG, 2007, p. 26) 

 
Naturalmente, as pessoas buscam nos líderes, que estão “no controle”, orientação, direção 

e respostas, o que proporciona um sentimento de conforto, estabilidade e previsibilidade. 

Porém, essa dinâmica acaba por resultar, por vezes, em uma abdicação da responsabilidade 

pessoal de cada um, além de ser uma barreira para a compreensão de nuances na resolução de 

problemas complexos, o que pode limitar a abrangência de respostas adequadas aos desafios 

existentes. Ferdig (2007) declara que: 
Ao invés de fornecer todas as respostas, os líderes de sustentabilidade criam 
oportunidades para as pessoas se reunirem e gerarem suas próprias respostas - para 
explorar, aprender e conceber um curso de ação para enfrentar os desafios da 
sustentabilidade. Em vez de darem direção, os líderes de sustentabilidade 
desenvolvem e implementam ações em colaboração com outras pessoas, 
modificando-as conforme necessário para se adaptarem a mudanças imprevistas no 
ambiente ao longo do tempo (FERDIG, 2007, p. 31). 

 

E afirma que estes líderes “reconhecem que todos nós podemos co-criar o futuro por 

meio de formas individuais de ver, compreender, interagir e fazer.” 

A autora menciona os líderes de sustentabilidade tendem a ser conscientes, realistas e 

pessoalmente esperançosos, de forma a genuinamente atraírem outros para um modo de vida 
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colaborativo. Geralmente, possuem espírito de investigação e aprendizagem e estão 

continuamente expandindo sua consciência e experimentando as melhores maneiras de se 

engajar em qualquer situação. Exercitam um pensar holístico para melhor lidarem com os 

paradoxos e conflitos das questões de sustentabilidade. Complementam as ações de outras 

pessoas que também estão se esforçando para enfrentar os desafios de sustentabilidade, o que 

pode proporcionar estratégias conjuntas que maximizam o uso de recursos necessários para 

iniciar soluções de longo prazo. 

Finalmente, as contribuições de Ferdig (2007) trazem uma visão de que os líderes de 

sustentabilidade tendem a assumir riscos calculados e aprender com seus erros, 

compartilhando o que estão aprendendo ao longo do caminho, modelando o aprendizado em 

ação e encorajando as pessoas ao seu redor a fazerem o mesmo, enquanto desenvolvem uma 

compreensão mais profunda dos desafios e soluções. 

A autora conclui que os atributos e capacidades associados à liderança tradicional - 

pensamento estratégico, planejamento de contingências, comunicação, mobilização de ações, 

coordenação e atividades de monitoramento – são também muito importantes. A liderança de 

sustentabilidade proposta representa uma compreensão expandida de liderança e tem a 

capacidade de se envolver em ações com outros para fazer uma diferença sustentável nas 

organizações e nas comunidades. 

A descrição de um líder de sustentabilidade presente neste estudo pode apresentar um 

caráter exacerbado quanto à diferenciação sugerida entre líderes de sustentabilidade e “líderes 

tradicionais”. São enumeradas características que ambos os perfis de liderança podem 

apresentar, e não apenas líderes de sustentabilidade. No entanto, o artigo foi citado nos 

resultados da revisão sistemática pois representa material acadêmico referente a líderes de 

sustentabilidade e pode servir de base para estudos futuros sobre o tema. 

Os quatro estudos apresentados nessa seção agregaram conhecimento relacionado a 

aspectos cognitivos e sustentabilidade. Os resultados obtidos reforçam a perspectiva de que as 

características específicas de cada indivíduo, seus diferentes quadros cognitivos, suas 

motivações diversas, seus estilos e perfis de liderança, todos esses fatores podem influenciar 

diretamente na forma destes lidarem com questões paradoxais e dilemas da sustentabilidade. 

A seguir, os estudos que tratam da dinâmica das oscilações são estudos que focam mais 

no nível empresarial, ou seja, abordam o contexto empresarial e suas variações diversas, 

sejam de características ou de decisões acerca de temas que envolvem a sustentabilidade. 
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 4.1.2 Estudos ligados à Dinâmica das Oscilações 

 

O artigo de Strand (2014) aborda o tema da liderança estratégica de sustentabilidade. E 

traz a perspectiva de que mais recentemente (os dados foram coletados em 2012), a liderança 

estratégica e a sustentabilidade corporativa se uniram de forma claramente explícita, a partir 

do surgimento de posições de sustentabilidade corporativa pertencentes aos “Top 

Management Teams” – TMTs –  em várias das maiores corporações do mundo, muitas vezes 

referidas como "Chief Sustainability Officers" (STRAND, 2014, p. 688). 

O estudo avaliou 46 posições de Top Management Teams (TMTs) para identificar a 

dinâmica relacionada a esse novo movimento. Foram apresentadas evidências de que essas 

posições foram instaladas tanto de forma reativa (em resposta a uma crise, por exemplo) 

quanto proativa e que parecem estar em um estado dinâmico, uma vez que algumas delas 

foram recentemente instaladas, mas ainda mais posições foram recentemente removidas. 

Porém, as conclusões são claras no sentido de afirmar que essas oscilações não 

necessariamente significariam o insucesso do cargo ou um descompromisso com a 

sustentabilidade. Ao contrário, esse movimento poderia indicar uma incorporação bem-

sucedida da atenção à sustentabilidade na forma de uma nova estrutura burocrática, incluindo 

processos e indicadores para impulsionar a agenda de sustentabilidade. Dessa forma, o autor 

atesta que a remoção pode ter significados múltiplos e sugere uma análise aprofundada caso a 

caso para que tais julgamentos possam, ou não, ser feitos. 

Esse estado dinâmico ao que o autor se refere no estudo evidencia as oscilações das 

decisões relacionadas à sustentabilidade que ocorrem em muitas empresas. A 

sustentabilidade, ainda que represente assunto da maior relevância no cenário atual, ainda não 

parece se encontrar plenamente madura a ponto de estar totalmente incorporada à cultura e às 

estratégias organizacionais do setor empresarial brasileiro. Por esse motivo, o grau de 

conhecimento em relação a ferramentas de gestão da sustentabilidade também pode oscilar 

nas empresas, afetando a implementação das estratégias de sustentabilidade e o 

impulsionamento dessa agenda. O próximo estudo aborda essa dinâmica. 

Hörisch, Johnson e Schaltegger (2015) abordam a questão do tamanho das empresas 

versus o conhecimento de ferramentas de gestão de sustentabilidade e analisam qual dos dois 

fatores teria mais influência na implementação dessas ferramentas de gestão. 

Afirmam que, naturalmente, a implementação de estratégias corporativas de 

sustentabilidade requer conhecimento e aplicação de ferramentas de gestão de 

sustentabilidade. Apesar de terem sido feitos muitos progressos no desenvolvimento de tais 
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ferramentas em pequenas e médias empresas (PME), bem como em grandes empresas, a 

literatura atesta que o tamanho da empresa afeta positivamente a aplicação, mas que o papel 

do conhecimento como fator de influência ainda não foi investigado. O estudo, portanto, 

analisou como o tamanho da empresa afeta o grau de conhecimento e aplicação de 

ferramentas de gestão de sustentabilidade. 

As conclusões demonstram que, embora os resultados reafirmem que as PME conhecem 

e aplicam significativamente menos ferramentas, o tamanho da empresa não influencia a 

percentagem de ferramentas aplicadas, uma vez conhecidas. O estudo defende que 

conhecimento é identificado como uma diferença fundamental entre as PME e as grandes 

empresas, bem como um importante elemento estratégico para promover a gestão da 

sustentabilidade. 
Hoje em dia, as grandes empresas parecem estar mais engajadas na implementação 
da gestão da sustentabilidade do que as PME, o que pode ser explicado pelo facto de 
terem acesso a um recurso crucial, ou seja, o conhecimento. Para manter essa 
vantagem competitiva sobre as PME, os departamentos de sustentabilidade das 
grandes empresas precisam constantemente procurar e adquirir informações de 
primeira mão sobre os avanços das ferramentas de gestão da sustentabilidade 
(HÖRISCH; JOHNSON; SCHALTEGGER, 2015, p. 774). 

 

A contribuição desse artigo à lacuna de conhecimento investigado na revisão sistemática 

se dá na medida em que pressupõe que a atuação dos líderes de sustentabilidade deve ser 

pautada no grau de conhecimento das ferramentas disponíveis, antes de tudo. Assim como o 

artigo anterior trata de questões sujeitas a oscilações, o nível de conhecimento de ferramentas 

de gestão de sustentabilidade também representa um fator sujeito a oscilações e variações, que 

influenciarão a promoção da sustentabilidade no ambiente empresarial. 

Os dois estudos que tratam das oscilações trazem uma discussão a nível empresarial e não 

individual, como é o foco da abordagem cognitiva. Os próximos estudos trazem uma 

discussão relacionada às práticas e ferramentas relevantes para a implementação da 

sustentabilidade nas organizações. Essa abordagem trata da dinâmica da ação e traz 

perspectivas da liderança com foco individual, mas também discute práticas a nível 

empresarial. 

 

4.1.3 Estudos ligados à Dinâmica da Ação, Práticas e Ferramentas 

 

Em seu artigo, Gallagher (2016) aborda o tema das alterações climáticas e menciona que 

esta questão de sustentabilidade tornou-se um desafio prioritário para as organizações do setor 

privado. Os líderes corporativos estão sendo chamados por investidores e partes interessadas 
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para incorporar mecanismos capazes de medir os impactos atuais e futuros da mudança 

climática. Além disso, consumidores também estão sensibilizados com o tema. Esses 

movimentos fazem com que CEOs e CSOs (Corporate Sustainability Officers) engajem cada 

vez mais em fóruns de liderança para tratar desse assunto, que necessita de um alto 

envolvimento do setor organizacional. 

Segundo a alta liderança das empresas reunidas para endereçar o problema, três práticas, 

a nível empresarial, são fundamentais no avanço dos esforços dessa liderança sobre mudança 

climática: assegurar e manter o apoio dos líderes, incorporar o trabalho dentro da cultura 

organizacional e colaborar com empresas com ideias semelhantes. 

Com relação à cultura organizacional, o estudo cita que pesquisas recentes indicam que 

empresas bem-sucedidas enfatizam o uso de ferramentas como diálogo, oficinas, códigos de 

conduta e oportunidades de voluntariado para incorporar a sustentabilidade dentro da 

organização (Gallagher, 2016). 

O desafio da mudança climática é diferente de qualquer outro, e envolve riscos tão altos 

que uma ação coletiva, em que grupos de líderes corporativos agem em conjunto para 

alcançar um objetivo comum, torna-se necessária para tratar do problema. CEOs e CSOs 

devem trabalhar além dos limites empresariais da empresa para criar parcerias para mudanças 

que retardariam os impactos das alterações climáticas e ajudariam em esforços de adaptação. 

Conclui-se que somente através de uma massa crítica de empresas comprometidas o setor 

privado pode ser uma parte efetiva da solução climática. 

A dinâmica e perspectiva das ações empresariais deste estudo apresentam práticas que a 

organização pode adotar no sentido de contribuir para uma liderança eficaz que promova a 

agenda de sustentabilidade nas empresas. Da mesma forma, o próximo estudo a ser abordado 

cita outras ações que, tanto a nível empresarial quanto individual, representam práticas que 

favorecem o sucesso de uma liderança para a sustentabilidade. 

O estudo de Crews (2010) consiste em um projeto que analisou literatura sobre liderança 

e sustentabilidade e contribui com conclusões sobre os desafios da liderança de 

sustentabilidade. Os principais seriam: engajamento de fornecedores; promover esforços para 

a transformação da cultura organizacional, internalizando a sustentabilidade; desenvolver 

pensamento holístico; promover o aprendizado organizacional acerca dos desafios da 

sustentabilidade; sistemas para medir e reportar ações de sustentabilidade. 

Quinn e Dalton (2009) realizaram uma pesquisa que merece destaque, pois endereça 

exatamente as áreas de abordagem apontadas como relevantes para atender ao objetivo da 

revisão sistemática da literatura. Os resultados são elucidativos no que se refere à atuação 
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holística de profissionais de sustentabilidade nas empresas e poderão agregar ao 

direcionamento de estudos futuros sobre a atuação deste profissional.  

Os autores conduziram estudo qualitativo com foco em organizações que se esforçam 

para operar com demandas de sustentabilidade, quando a mesma é totalmente integrada e 

incorporada a todos os aspectos da organização. Exploraram como os líderes organizacionais 

implementam e mantêm práticas de sustentabilidade em suas organizações. Especificamente, 

o estudo abordou líderes em organizações que adotaram formalmente princípios de 

sustentabilidade e integraram esses princípios nas operações diárias do negócio. Ou seja, a 

pesquisa selecionou líderes de organizações que tivessem formalmente adotado princípios e 

implementado estratégias, políticas e práticas de sustentabilidade como um componente das 

operações da empresa. 

Nos principais resultados, Quinn e Dalton (2009) trazem uma descrição efetiva das 

muitas ações que esses líderes de sustentabilidade realizam a fim de implementar e engajar 

toda a organização na agenda de sustentabilidade: 

Estabelecer a direção (diretrizes) - definida como as ações e comportamentos que os 

líderes usam para articular a visão e os objetivos associados à introdução da sustentabilidade 

no local de trabalho. Os principais foram: 

1. Estruturação e entrega da mensagem: entrega positiva/convincente; relacionar a 

sustentabilidade com a linguagem das empresas; relacionar a mensagem com o interesse dos 

profissionais em trabalhos significativos; 

2. Iniciar, implementar e aconselhar: há três tipos de pessoas empenhadas em trazer 

sustentabilidade para a organização - os iniciadores (geralmente CEOs), os implementadores 

(geralmente gerentes médios) e os aconselhadores (geralmente pessoas de fora da 

organização); 

3. Atender ao timing e estar pronto para a implementação: diferentes abordagens são 

usadas pelos líderes para internalizarem a sustentabilidade em suas organizações - alguns 

entrevistados adotam a abordagem de começar devagar e deixar a ideia de sustentabilidade 

crescer; alguns respondentes salientam que uma organização não atinge um certo estado de 

disponibilidade para assumir a sustentabilidade, é mais uma questão de encarar o desafio e 

começar; outros explicam que, como esta é uma mudança radical, exige transformação e 

movimento até os “limites” da inovação; finalmente, alguns sugerem que não existe um 

roteiro para implementar a sustentabilidade e que o movimento pode começar em qualquer 

parte da organização. 

4. Esforço em manter o foco: alguns líderes usam conceitos como o “triple bottom line” 
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para dar foco na direção e nas funções da organização. Outros entrevistados acham que é 

importante se concentrar nos primeiros profissionais engajados, pois fornecem energia para 

manter o momentum avançando. Outros abordam o desafio de lidar com opositores e céticos. 

Criando/promovendo o alinhamento - representa a criação de estruturas e processos para 

apoiar a visão e a missão da sustentabilidade: 

1. Implementação de práticas internas de negócios: tornar a sustentabilidade uma parte 

integrante da organização é um dos principais focos - metas e medidas, comunicação e 

educação são considerados fatores integrantes na determinação dos sistemas organizacionais 

necessários para apoiar a sustentabilidade; 

2. Engajamento das partes interessadas (stakeholders): a sustentabilidade exige uma visão 

além das fronteiras tradicionais de uma organização, ou seja, engajamento com clientes, 

vendedores, funcionários, fornecedores. Em alguns casos, as relações com as partes 

interessadas se desenvolvem em parcerias de longo prazo, beneficiando ambas as 

organizações, bem como a sociedade, devido ao foco na sustentabilidade e responsabilidade 

social. O conceito de envolvimento das partes interessadas é visto como uma necessidade e 

uma oportunidade. Para abordar adequadamente a sustentabilidade, esses líderes veem a 

necessidade de ir além das fronteiras tradicionais da organização, envolvendo atores externos, 

como a comunidade. 

3. Incorporação na construção física e em produtos e serviços: estas organizações “walk 

their talk” implementando a sustentabilidade em suas ofertas de produtos, bem como na 

construção física de seus escritórios e operações. Exemplos incluem o uso de algodão 

orgânico, tintas à base de soja e papel reciclado para a impressão, além da construção de 

edifícios “verdes”, certificados em LEED (Liderança em Energia e Design Ambiental). 

Mantendo o compromisso - é definido como os processos interpessoais instituídos para 

manter o empenho dos empregados e dos stakeholders com relação às metas e objetivos 

organizacionais associados à sustentabilidade: 

1. Tratar funcionários como ativos: essas empresas prestam atenção em tratar os 

funcionários bem e tendem a ser reconhecidas como um ótimo lugar para se trabalhar. 

2. Construção da reputação da empresa: junto a clientes, fornecedores, stakeholders e ao 

mundo externo à organização. Como uma organização constrói uma reputação de "fazer a 

coisa certa", a expectativa de que a mesma irá continuar a fazer a coisa certa ajuda a sustentar 

e a motivar a organização. 

3. Construindo redes de compartilhamento e suporte: essas redes ajudam a manter o 

ímpeto recíproco e compartilham ideias, padrões e melhores práticas dentro de um segmento 
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da indústria. 

Como principais conclusões, o estudo resume que: uma base crítica para a mudança em 

direção à sustentabilidade é o êxito de um líder em introduzir uma discussão de princípios de 

sustentabilidade e promover o redesenho da distribuição de recursos, tomada de decisões e 

processos de produção de uma organização, mantendo o envolvimento efetivo e contínuo de 

funcionários e partes interessadas (stakeholders). Os líderes podem conseguir isso por meio 

de sua habilidade e capacidade de criar um conceito de negócio extraordinariamente diferente 

- que pode restaurar e proteger o meio ambiente, ao mesmo tempo em que permite a inovação, 

a rentabilidade e o trabalho significativo. Enfim, os líderes que adotam práticas de 

sustentabilidade são semelhantes a outros líderes eficientes; no entanto, também têm 

capacidade e mentalidade diferenciadas para envolver uma ampla extensão de stakeholders 

quanto ao propósito das organizações. 

Os resultados da revisão sistemática mostram que a literatura acadêmica traz pouco 

conteúdo sobre a liderança para a sustentabilidade, e menos ainda são os estudos que trazem 

alguma contribuição acerca da atuação ou perfil do profissional de sustentabilidade. Este 

resultado é corroborado por Velsor (2009) que afirma que livros e artigos trazem muito 

conteúdo sobre o que é sustentabilidade/CSR e os desafios associados, porém poucos estudos 

endereçam o aspecto da liderança para a sustentabilidade. Apesar de haver muita literatura 

sobre liderança e sustentabilidade/CSR isoladamente, pouco se explora sobre a interseção dos 

dois temas, sobre teorias de liderança que seriam aplicáveis à compreensão ou explicação da 

liderança eficaz para as iniciativas de sustentabilidade/CSR. “[...] os estudos estão apenas 

começando a surgir, os que identificam práticas, sistemas e processos de liderança que as 

organizações têm usado para enfrentar efetivamente os desafios impostos pelo movimento em 

direção a operações de negócios mais socialmente responsáveis [...]” (VELSOR, 2009, p. 4). 

Apesar de poucos, os estudos encontrados puderam fornecer insights acerca de aspectos 

cognitivos e características dos profissionais/líderes de sustentabilidade, trouxeram uma 

perspectiva das oscilações que ocorrem nas empresas em relação a questões ligadas à 

sustentabilidade e, finalmente, abordaram aspectos relacionados às ações, práticas, para a 

incorporação da sustentabilidade nas organizações. Poucas, porém, foram as contribuições 

que agregaram diretamente ao tema de interesse da pesquisa a ser realizada, sobre como os 

profissionais de sustentabilidade vêm construindo sua atuação no exercício de suas funções. 
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4.2 Parte II – A essência das narrativas das trajetórias de aprendizagem dos 

profissionais de sustentabilidade no exercício de suas funções e os diversos significados 

de sustentabilidade 

A seguir, serão reconstituídas as narrativas em sua essência, ressaltando as principais 

informações relatadas por cada um dos entrevistados, de modo a recompor suas trajetórias em 

sustentabilidade e suas experiências de aprendizagem. Também serão discutidos os 

significados de sustentabilidade mencionados pelos profissionais. 

 

4.2.1 Consultor 1 

 

Nome do cargo: Consultor de Sustentabilidade para a América do Sul (indústria química) 

 

Este entrevistado inicia sua narrativa chamando a atenção para a elaboração da estrutura 

organizacional e o modelo de governança relacionado à sustentabilidade existente na 

empresa, explicando como conseguiram envolver todas as áreas de negócio nos desafios e 

ações de sustentabilidade. Afirma que a sustentabilidade permeia essas diversas áreas da 

empresa. Muitas delas, inclusive, possuem um cargo dedicado a um profissional de 

sustentabilidade para coordenar e executar as ações. Estes profissionais interagem 

constantemente com o Consultor 1, que é o responsável pela idealização e desenvolvimento 

das ações e projetos, mas a coordenação e execução ficam sob a responsabilidade desses 

cargos de sustentabilidade nas áreas. Dessa forma, relata que conseguiram finalmente atingir 

um modelo em que a sustentabilidade foi transversalizada na organização, não se restringindo 

apenas a um departamento específico. O tema de sua narrativa se concentra nesta questão. 

 

Tema: A sustentabilidade transversalizada na organização 

 

O Consultor 1 relata que existe uma área de sustentabilidade corporativa, tanto no Brasil 

quanto em alguns países da América do Sul, que dá suporte às outras diversas áreas da 

organização, agindo como consultores internos. Independente desse suporte, existem cargos 

de sustentabilidade nas unidades de negócio: 
 Eu tenho na empresa 14 unidades de negócio... enfim, são 14 áreas diferentes, 
algumas delas têm pessoas com cargos dedicados à sustentabilidade para trabalhar 
mais dentro desse negócio, dentro dessa cadeia... Então eles estão lá, a gente dá um 
apoio, mas é responsabilidade deles. (Consultor 1) 
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Logo em seguida aborda a questão da governança de sustentabilidade que existe entre 

todos os departamentos e que envolve também fornecedores externos, ou seja, diversos 

stakeholders da cadeia de valor da empresa. 
A gente tem uma governança... Por exemplo, em compras temos uma pessoa 
também dedicada à questão de sustentabilidade que a nossa cadeia de valor tem 
também que ser trabalhada. Então temos um programa estruturado para trabalhar 
com os fornecedores nas questões de sustentabilidade... Como a gente se conecta? 
Como a gente se fala aí nesse mundo todo? A gente cria uma governança que aí fica 
sobre a nossa responsabilidade que é presidido então por um vice presidente sênior 
de um negócio, daí ele reporta para o conselho da empresa, ele faz parte do 
conselho da empresa, ele preside esse Comitê de Sustentabilidade. (Consultor 1) 
 

Importante ressaltar que essa fala traz informações relevantes acerca do envolvimento da 

gerência sênior da empresa na governança de sustentabilidade, desafio citado por 

praticamente todos os entrevistados como sendo difícil de ser atingido. Essa participação e 

engajamento da liderança sênior nos desafios ligados ao tema corrobora um dos resultados da 

pesquisa Joining Forces, realizada em 2015. Com relação à internalização da sustentabilidade 

nas organizações, o estudo traz que 86% dos gestores acreditam que a liderança de seus 

conselhos de administração deve desempenhar um papel importante na condução dos 

esforços de sustentabilidade de suas empresas. 

Além desse envolvimento, menciona que existem metas de sustentabilidade para 

stakeholders internos e externos da cadeia de valor. A empresa definiu uma visão a ser 

atingida em 2025, estabeleceu metas que são monitoradas para se ter um acompanhamento e 

garantir que sejam atingidas. Como exemplo, cita a meta de que 28% do faturamento da 

empresa terá que ser de produtos sustentáveis até 2020 e que a empresa toma ações proativas, 

independente de leis regulatórias, para retirar produtos do mercado caso haja alguma 

irregularidade, desde a matéria prima até o descarte. Dessa forma, a organização já se 

encontra em um estágio de proatividade em relação a ações de sustentabilidade que não se 

resume a atender a leis e regulamentações. 

Explica, porém, que demorou um tempo para que conseguissem atingir esse modelo de 

governança, que considera bem sucedido, e que engloba todas as áreas, ou seja, para que de 

fato conseguissem internalizar a sustentabilidade no negócio da empresa. E diz que, 

atualmente, o principal objetivo de seu cargo na empresa é agregar valor ao negócio por meio 

de ações de sustentabilidade. 
Essa é a minha principal atribuição [trazer valor para o negócio]... Eu estou 
concentrado mesmo na parte de ajudar os negócios. O que significa isso? Eu não 
implemento nada em sustentabilidade, de fato, não tenho um papel de fazer um 
programa com fornecedores, eu não faço isso, quem tem que fazer é a área de 
compras, cada um é o responsável. Qual é o meu papel nisso tudo? Conheço todas 
essas ações, ajudo, dou a consultoria, por isso meu cargo é consultor, consolido tudo 
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isso num cardápio, nós temos isso e eu ajudo o negócio a levar aos clientes que se 
interessam, então o meu trabalho de fato é o quê? Vou nos negócios, nesses 14 que 
eu comentei com você e falo assim, quais são seus clientes-chave? O que é 
potencial, o que é prospect, quais são aqueles que você quer manter a conta? Não 
estou falando de sustentabilidade, estou falando de negócio. Sei lá, são 10, 15, cada 
negócio tem sua dinâmica. Eu faço uma avaliação de sustentabilidade em cima 
disso, alguns tem um nível de maturidade maior e outros nunca ouviram falar e 
outros tem metas, mas não tem nada implementado. Então para cada perfil eu faço 
alguma coisa ou não, faço a avaliação, levo uma proposta para o negócio e falo: o 
diagnóstico de sustentabilidade desses clientes é isso, visto esse diagnóstico eu 
queria te falar que eu tenho esse cardápio aqui de ações. 
 

Aborda que as ações de sustentabilidade são atualmente encaradas como estratégicas e 

não “mais um tópico na agenda”. E cita como exemplo um programa de voluntariado 

realizado junto a um de seus principais fornecedores. Os resultados positivos desta ação 

conseguiram abrir portas para a empresa junto a esse fornecedor, pois ampliaram o 

relacionamento com o mesmo. 
Esse foi o depoimento do vendedor aqui da empresa: o trabalho do [Consultor 1] é 
muito importante... Fiquei um ano e dois meses tentando falar com o gerente de 
compras do [fornecedor] para apresentar algumas soluções em que nossa empresa 
pode contribuir para o negócio deles. O máximo que eu consegui falar foi com o 
comprador... Depois que a gente fez esse trabalho [de voluntariado], em uma 
semana eu consegui juntar o diretor de engenharia, de Marketing, qualidade e 
apresentar não só o portfólio [do produto X], mas portfólio da área de construção 
completa de nossa empresa e a gente já está trabalhando algum desenvolvimento 
com eles porque eles viram valor. 
 

Reforça, porém, que também existem casos em que os objetivos não são atingidos. 

Independente disso, afirma que essa reestruturação do papel da área foi fundamental para a 

continuidade e valorização da mesma. 
 
Se a gente não tivesse feito aí toda uma reestruturação para chegar nisso que estou 
te contando agora, certamente a gente tinha minguado porque não ia apresentar esse 
valor, não adianta ficar fazendo workshop com a equipe de vendas... A gente já saiu 
dessas de ficar fazendo workshop com a equipe de vendas. Não. Eles não vão 
absorver num workshop, num treinamento, tem que fazer o negócio acontecer no 
dia a dia... A gente quer empoderar o negócio para ele fazer... Ajudo o negócio e 
eles veem valor nisso, vou lá e falo a linguagem do negócio, conheço os negócios... 

 

Percebe-se aqui que o Consultor 1 desenvolveu uma linguagem específica para se 

comunicar com seus clientes internos, ou seja, seu modo de abordar os projetos, ações e 

desafios de sustentabilidade é sempre de forma a conectar os temas à realidade de cada área 

do negócio. Por meio de suas experiências de engajamento, aprendeu que os profissionais da 

empresa conseguem enxergar valor na sustentabilidade na medida em que as questões 

envolvidas com o tema estejam conectadas aos diversos objetivos e desafios do business e 

contribuam nessa direção. 
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Toda a reestruturação da área foi na direção de valor compartilhado, segundo o 

entrevistado, que inclusive menciona a contratação da consultoria de Michael Porter sobre o 

assunto, com duração de cerca de um ano. Atualmente, a empresa está investindo na 

estratégia de valor compartilhado, contando com cinco projetos na América do Sul e 

investimentos para ampliação desses projetos. Todas as ações e desenvolvimento de projetos 

da área de sustentabilidade caminham nessa direção de criação de valor compartilhado, de 

acordo com ele. Relata que busca engajar o público interno, ao dividir com eles conteúdos 

acerca de desafios ambientais e sociais, gerando conscientização e apresentando projetos que 

proporcionam oportunidades para a criação desse valor. Dessa forma, consegue aprovar um 

maior número de ações considerando benefícios tanto à sociedade e ao meio ambiente, 

quanto à empresa. 

Com relação à construção de seu conhecimento em sustentabilidade, afirma que: 
Nunca fiz um curso de sustentabilidade, MBA. Inclusive às vezes eu sei de alguém 
que está fazendo, na FGV... pra mim é muito inicial, muito superficial, inclusive 
alguns eles me convidam para ir lá falar, mostrar as experiências. O meu 
conhecimento veio desde a época de estagiário que eu te contei que eu ia na banca 
de revista, a gente começa a receber os materiais, aí eu tinha uma pessoa, minha 
gerente na época me passava bastante material pra ler, alguns poucos artigos que 
existiam. Participando da conferência Ethos desde então, dessas discussões. No 
Mackenzie eu tive a oportunidade, fiz na graduação disciplinas de responsabilidade 
social corporativa, de gestão para a sustentabilidade... Li artigos do Michael Porter 
de sustentabilidade, de valor compartilhado. 
 

Mas reforça que acredita na importância dessa estruturação teórica, que o inspira a 

colocar na prática todo o conhecimento. E comenta que ficou cerca de um ano com a 

consultoria colocando em prática todo o aprendizado. 
Você tem que aprender meio que na marra, na prática, no dia a dia... A gente tem 
que aprender assim, por exemplo, eu tenho que conhecer o negócio e tenho que 
conhecer a parte social, ligar esses dois pra mim é um desafio... Eu faço isso todo 
dia, tenho que aprender mais na prática, ainda carece muito de cases... Eu fico lendo 
esses casos, mas tenho que pegar aqueles casos e pensar na minha realidade pra 
aplicar... 
 

Conclui afirmando que, em seu caso, ele diria que 90% de seu aprendizado vem da 

experiência. Sua experiência, portanto, encontra-se em linha com o modelo de aprendizagem 

experiencial de Kolb (1984) e com o que Reis (2011, p. 354) afirma: “os gerentes afirmam 

que seu aprendizado ocorre, sobretudo, a partir das experiências do cotidiano, da prática e da 

vivência das situações.”  

Como exemplo de ações criadas a partir da prática, da experiência, cita um programa de 

desenvolvimento de pintores que foi idealizado levando-se em consideração os negócios da 

empresa e demandas sociais da sociedade: 
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Porque, por exemplo, tenho [nome do produto] que é o 2º maior negócio da 
empresa... Como eu faço essa ponta? Como a gente trabalhou isso? A [nome da 
empresa] se relaciona com 12 mil pintores no Brasil, foi um impacto alto. Esses 12 
mil pintores mostram pra gente por pesquisa que eles têm baixo nível de formação, 
de instrução, o que eles conhecem muito é a parte técnica, a [nome da empresa] tem 
curso de técnicas de pintura, textura, fachada, acabamento, enfim, várias dessas 
questões, mas ele não sabe fazer um orçamento para a pessoa, ele não sabe que o 
negócio dele pode ser regulamentado, tem um monte de questões ali para melhorar 
as condições dele. E, por outro lado, tenho, por exemplo, por pesquisa de mercado, 
que muita gente deixa de pintar a casa porque não tem um profissional em que 
confia. O que a gente fez? Vamos fazer um programa de desenvolvimento de 
pintores e vamos oferecer a essas pessoas por meio de um aplicativo que seria o 
Uber dos pintores. Hoje na sua casa, você fala: moro aqui no bairro do Morumbi e 
quero ver quem atende. Aí vai aparecer o perfil do pintor, o metro quadrado que ele 
cobra, qual a especialidade dele, a foto dos projetos que ele já fez e a gente está 
promovendo isso. Estou potencializando esse meu pintor e estou ajudando meu 
cliente... 
 

Atualmente, a área de sustentabilidade consegue que vários executivos da empresa 

frequentem fóruns de sustentabilidade, como o CEBDS e o ETHOS. Atingiram um estágio 

em que estão fazendo conexões, criando redes, diálogos que se expandem para além das 

fronteiras organizacionais, exercitando a sustentabilidade como processo de construção 

coletiva, de diálogo com múltiplos atores sociais. Essa dinâmica nos remete à teoria da 

Aprendizagem Social (BRUNSTEIN; D’ANGELO, 2014; DLOUHÁ, 2013; PAHL-WOSTL, 

2007; JACOBI; GRANJA; FRANCO, 2006), assim como a Aprendizagem Experiencial 

(KOLB, 1984; KOLB; KOLB, 2008; GITSHAM, 2012; BADEN; PARKES, 2013), o que 

contribui para a Aprendizagem para a Sustentabilidade. Segundo Dlouhá (2013), muitos 

autores mencionam que o progresso rumo à sustentabilidade depende dessa aprendizagem, 

que traz a noção de redes de cooperação, em que a comunicação, cooperação, ação e reflexão 

são importantes características. Ainda segundo Dlouhá (2013, p. 66), o conceito de 

Aprendizagem Social pressupõe que “todo processo de aprendizagem tem uma dimensão 

social e é muito influenciado pelas interações sociais dos participantes e pelo ambiente 

social”. 

Em termos de aprendizagem durante sua trajetória em sustentabilidade, comenta que 

fundamentalmente aprendeu que os profissionais de sustentabilidade devem sempre estar 

próximos ao negócio e não trabalhar de forma isolada. Precisam desenvolver uma linguagem 

de negócio, entender as necessidades dos clientes internos e também se conectar a outras 

empresas para conhecerem o que estão fazendo sobre o tema. Não menos importante, a área 

de sustentabilidade deve desenvolver seus projetos e ações na direção do valor 

compartilhado, em que o “jogo ganha-ganha” é sempre exercitado, lucra a empresa e lucra a 

sociedade e o meio ambiente. 
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Aprendi que não tem jeito de separar a sustentabilidade do negócio, é algo que a 
gente tem que entender a linguagem do cliente, cada cliente fala de uma questão 
diferente da sustentabilidade... Pra mim foi muito importante estar próximo do 
negócio e ser como um braço do negócio; não dá pra ficar o profissional de 
sustentabilidade dentro do escritório trabalhando isolado, às vezes ir na reunião do 
Pacto Global e do CEBDS, e achar que está promovendo a sustentabilidade... E 
fazendo junto com outros também, não é só (a empresa) sozinha... Não vamos mais 
poder fazer sozinhos. Estava vendo agora um convite, foi Natura e Itaú Unibanco 
pra falar de um compromisso e de um edital que envolve questões de mudanças 
climáticas, achei bárbaro. A gente sabe que não é fácil você pegar e juntar duas 
empresas como essas e abrir um edital para um tema que os dois tem a mesma 
visão, mas olha que bacana, acho que esse é o futuro... Acho que o valor 
compartilhado pra mim é o que está gerando maior aprendizado e aí o aprendizado é 
na prática... 
 

Ao ser questionado sobre qual seria sua maior vivência de aprendizagem, ele une os 

conceitos de Aprendizagem Experiencial e Aprendizagem Social, pois afirma que é “a 

prática falando com outras empresas e não implementando projetos sozinho”. 

Com relação ao significado de sustentabilidade, acredita que seja gerar valor para as 

partes e afirma que a visão de sua empresa é similar à dele. Sua opinião alinha-se ao conceito 

de valor compartilhado, praticado por ele no exercício dessa função atual. Ao se analisar o 

conceito de Shared Value apresentado por Kramer e Porter (2011), este parece ser uma 

proposta de sustentabilidade mais evoluída em comparação com a visão do Triple Bottom 

Line de Elkington (2012). Segundo esses autores, não significa que valor compartilhado seja 

redistribuir o valor já criado pelas empresas, mas sim expandir o conjunto total de valor 

econômico e social, em que o lucro das empresas proporcionaria benefícios sociais e 

ambientais. Afirmam que as empresas deveriam expandir sua visão na direção da criação de 

valor compartilhado. O Consultor 1 e a visão da empresa onde trabalha apresentam uma 

forma de interpretar sustentabilidade nesta mesma direção. A forma com que sustentabilidade 

é hoje trabalhada nessa organização indica que a mesma esteja em um momento mais 

avançado de maturidade e desenvolvimento da área, em comparação com as demais empresas 

pesquisadas. 

 

4.2.2 Diretora 1 e Diretora 2 

 

 Diretora 1 – nome do cargo: Diretora de Sustentabilidade para a América Latina (empresa 

multinacional de tecnologia) 

Diretora 2 – nome do cargo: Diretora de Sustentabilidade para a América Latina (empresa 

multinacional de tecnologia diversificada) 
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Decidiu-se agrupar essas duas narrativas devido à grande semelhança entre ambas as 

histórias. As duas Diretoras são de uma mesma geração, permaneceram nas respectivas 

empresas por um longo período, em torno de 20 anos, onde ambas foram responsáveis pela 

criação das áreas de sustentabilidade, as quais lideraram por mais de 10 anos. O transcorrer 

de suas narrativas evidencia o fato de que criaram as respectivas áreas a partir de um processo 

de aprendizagem experiencial em sustentabilidade, em que foram adquirindo  novos 

conhecimentos baseados em experiências, o que direcionou a escolha do tema. 

 

Tema: Formação da área de sustentabilidade e sua relação com as trajetórias pessoais das 

gestoras 

 

Inicialmente, as duas executivas citam que descobriram o voluntariado desde muito 

jovem e que esta disposição interna para mobilização em relação a causas sociais foi 

responsável por suas motivações pessoais nas empresas onde atuavam, para se envolverem 

com ações direcionadas à sustentabilidade. Experiências relacionadas a esse universo da 

sustentabilidade na empresa foram sendo vivenciadas, o que as impulsionou na direção de um 

aprofundamento de conteúdo em sustentabilidade e de um desejo de criar novas experiências, 

muito próximo à ideia de experimentação ativa, ao modelo ELT de Kolb (1984): “Então a 

minha experiência foi sendo catada, catando aqui, lá e fui pegando... Sem ter nunca feito, 

aprendendo fazendo. É a coisa do destemido, da coragem.” (Diretora 2). 

Nessa época, elas trabalhavam na área de marketing e não existia uma área de 

sustentabilidade. Contam que, primeiramente, surgiram ações de doações de produtos de suas 

respectivas empresas e elas foram as escolhidas para cuidarem disso. 
Eu acho que uma coisa interessante é que fui voluntária a vida inteira, desde o 
berçário... sou voluntária até hoje na comunidade onde moro e sempre gostei dessas 
questões... E, à medida em que as pessoas vão vendo que você gosta disso, então 
“cuida disso aqui”... Surgiam as oportunidades, alguém manda uma carta pedindo 
um computador. Então, perguntavam se dava para responder a carta, ou que tinham 
alguns usados para doar e “como se faz isso”. (Diretora 1) 
 
Eu com 14 anos, vida pessoal, não vida profissional, descobri o voluntariado. Eu fui 
ser voluntária num orfanato que abriu na cidade... eu vi que eu tinha capacidade de 
mobilização e fiz várias campanhas para muita coisa... A empresa foi tendo 
reengenharia e dentro da área de relações públicas tinha uma área que se chamava 
doações. A pessoa foi demitida e me falaram “você tem que cuidar de doações”. 
(Diretora 2) 
 

Apesar de as empresas não possuírem na época nada estruturado em termos de 

sustentabilidade, ambas as Diretoras narram que sentiam motivação para ativamente 
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buscarem se aprofundar em diversas questões ligadas a sustentabilidade e estruturarem as 

iniciativas. 
Eu ia sempre atrás das políticas corretas para fazer essas coisas. As questões de 
descarte, por exemplo, eu fazia isso voluntariamente dentro da empresa. (Diretora 
1) 
 
Eu olhei aquilo e falei “como assim”? Para quem a gente doa? Quais são os 
critérios?... Se a gente tem uma verba de doação, vamos escrever uma política de 
doação para saber para quem nós vamos doar... Aí eu pedi para o presidente se eu 
podia fazer a campanha de arrecadação de alimentos na empresa... Eu sei convocar 
pessoas para uma causa. Aí falei: acho que vou montar um programa de 
voluntariado aqui. (Diretora 2) 
 

Com relação à criação da área de responsabilidade social corporativa, a Diretora 1 se 

habilitou imediatamente a assumir o cargo no novo departamento que a organização desejava 

criar. Já a Diretora 2, ela própria pediu ao presidente para montar um programa de 

responsabilidade social na empresa, o que foi aceito. 
Na hora que a empresa resolveu trazer o departamento que lá chamava 
responsabilidade social... eu falei que ninguém iria dar um passo à frente, será eu 
porque quero fazer. (Diretora 1) 
 
Aí eu falei: quero montar um programa de responsabilidade social. O presidente 
pegou um pedaço de [do orçamento] marketing e passou... Oficialmente, eu fui a 
primeira pessoa a ter um cargo com o nome de sustentabilidade. Numa empresa 
[nacionalidade da empresa] onde sustentabilidade é levada muito a sério, não tinha. 
Um ano depois que eu já tinha o cargo, foi criada uma diretoria mundial de 
sustentabilidade na matriz... (Diretora 2) 
 

Ao terem criado os departamentos de sustentabilidade, ambas mencionam que, no início, 

se preocuparam em buscar conhecimento estudando, pesquisando conteúdo.  Fizeram alguns 

cursos de especialização, mas citam que aprenderam, sobretudo, por meio de  engajamento 

com grupos, fóruns e empresas, onde havia muita troca de experiências e melhores práticas. 
Por exemplo, quando você vai ajudar o jurídico a montar um treinamento sobre 
voluntariado, então você precisa falar com a associação dos voluntários do estado 
de São Paulo, você vai ter que falar com as instituições que já fazem voluntariado, 
por exemplo, aprender com quem já faz, aprender de ONGs que acabam fazendo a 
ponte entre empresa e uma instituição que precisa do voluntário... Sempre que você 
ajuda alguém a montar alguma coisa você aprende alguma coisa... Traz, tudo traz 
aprendizado [cada experiência de montar um projeto]. (Diretora 1) 
 
Eu participava de todos os fóruns possíveis e imagináveis com as pessoas que 
estavam pensando, discutindo sustentabilidade... Aprendi muito participando desses 
fóruns. A outra coisa que eu fiz e faço até hoje, tudo o que eu faço na vida eu paro e 
penso: isso deu resultado esperado? Tudo tenho métrica, tudo tenho indicador e não 
é o dado simples, não é isso. Tem que ter o aprendizado, o que eu aprendi com isso 
e quais foram os erros que eu cometi. Aprendi muito mais coisa com os erros do que 
os acertos. Porque os meus acertos eram previsíveis, eu tinha previsto que eu ia 
acertar, por isso estava no meu planejamento e por isso estava lá, mas quando eu 
previa e não dava certo, aí eu falava: onde pegou? Onde está aqui que isso não saiu 
do jeito que eu tinha planejado? (Diretora 2) 
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O processo vivenciado pelas duas executivas, de aprendizagem para a sustentabilidade 

por meio da experiência, teve um forte componente social de interação com outros 

profissionais de sustentabilidade de diversas empresas, o que novamente remete à 

aprendizagem social: “todo processo de aprendizagem tem uma dimensão social e é muito 

influenciado pelas interações sociais dos participantes e pelo ambiente social” (DLOUHÁ, 

2013, p.66). Segundo o autor, o progresso rumo à sustentabilidade depende dessa 

aprendizagem, que traz a noção de redes de cooperação, em que a comunicação, troca de 

experiências, ação e reflexão são importantes características. 

Em diversos momentos, as narrativas trazem o valor da experiência, da prática, e também 

o valor da troca de experiências e do “ouvir” as vivências de terceiros. A Diretora 1 cita que 

valoriza igualmente as duas formas de aprendizagem, enquanto que a Diretora 2 tende a 

valorizar mais a experiência, a prática em si, mas também valoriza a interação em fóruns. 
Eu acho que ambos eram válidos [o debate em fóruns e a execução dos projetos]. 
Quando você vai fazer o projeto, você não tem todas as informações, aí você sai 
atrás das informações também. Muita coisa que você ouvia ali virava um projeto 
meio que de forma inercial, você falava, poxa, eu podia pensar nisso... Era um 
pouco das duas coisas... Você tem que ir para o campo, tem que viver... Isso você só 
consegue com a experiência, é experimental. (Diretora 1) 
Eu falei: já estive aí onde você está, tenho a vivência da empresa. Uma coisa é você 
sair do mundo das ideias e acadêmico e ser consultor. A outra coisa é você passar 
anos lidando com as dificuldades do mundo corporativo... Foi no exercício da 
função... Conhecimento prático. Não era conhecimento empírico. Não, estou 
fazendo. O que estou aprendendo com isso? Só que eu realmente, como eu vinha do 
mundo corporativo, eu sistematizei. O que eu fazia e dava certo eu ia colocando. 
Colocava lições aprendidas, por que não deu certo, qual era a visão. Até hoje eu 
gosto muito disso... [Para aplicar] Em novos projetos. O que eu chamo, o nome que 
eu dava para isso era correção de rota. Eu desenhei a rota e já aprendi que por ali 
não vai dar certo, então como corrijo essa rota e como eu vou. (Diretora 2) 
 

A Diretora 2 exemplifica o desenvolvimento de uma ação com base em suas vivências no 

mundo corporativo, sem ter aprendido formalmente em lugar nenhum. Criou um programa de 

logística reversa, antes mesmo de sair a lei de resíduos sólidos. No início, houve resistência 

por parte do gestor responsável pelo lixo advindo do consumo de produtos da empresa, mas 

ela conta que conseguiu aprovar o projeto idealizando um plano e sensibilizando para a 

importância do mesmo. Além disso, nesse período, surgiram diversas pressões da sociedade 

para que as empresas cuidassem desse lixo e ela já estava à frente, com o desenvolvimento de 

seu projeto. 

Por trás do discurso da Diretora 2, se revela uma pessoa que desenvolveu sua trajetória 

profissional de sustentabilidade essencialmente pautada em suas experiências vivenciadas ao 

longo do exercício de suas funções: “O fazendo, acertando e errando [o que proporcionou 

maior aprendizado]”. Ela discorre em diversos momentos acerca de como seus acertos e 
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erros foram fundamentais para a construção de seu conhecimento e expertise e menciona a 

importância da elaboração de reflexões profundas sobre as diversas experiências que ocorrem 

no dia a dia profissional, para que o aprendizado guie o indivíduo em ações futuras. Como 

exemplo dessas reflexões, comenta que criou um “conceito” de mais um pilar em 

sustentabilidade – além do econômico, social e ambiental –, o de responsabilidade individual, 

ressaltando que são as pessoas que compõem uma empresa. Logo, para essa empresa ser 

socialmente responsável, seus colaboradores o devem ser: “Se você degrada o meio 

ambiente, não é a [empresa] que degradou, é o gerente da fábrica que deixou poluir.”. 

Consultora de sustentabilidade já há muitos anos, transmite a ideia de que o principal 

valor a ser entregue a seus clientes é a bagagem que adquiriu ao longo de tantos anos de 

atuação em sustentabilidade, principalmente por meio das experiências que lhe 

proporcionaram a criação de seu conhecimento. 

A narrativa da Diretora 1 também ressalta a relevância da aprendizagem que a prática 

confere aos profissionais. Como exemplo, cita como criaram uma cartilha para educação 

ambiental. A mesma foi elaborada por todos os colaboradores da América Latina e continha a 

fauna e a flora de todos os países. Fizeram uso dessa cartilha tanto internamente quanto junto 

à comunidade. 

Essa Diretora também construiu seu conhecimento muito a partir da interação social, ou 

seja, da troca de boas práticas, da participação em fóruns de discussão e inclusive ao 

desenvolver as diversas ações em conjunto com outros indivíduos. “... Porque em 

sustentabilidade... você nunca faz nada sozinho. Você está sempre em interação ou com 

outras empresas, ou com seu concorrente, ou com outro departamento, ou com a própria 

Academia, você está sempre aprendendo, não tem outro jeito. Você tem que aprender.”. 

Enfim, a essência dessas narrativas encontra-se pautada no valor das experiências 

vivenciadas pelas duas executivas em suas trajetórias profissionais e ao longo do exercício de 

suas funções. Mesmo em momentos em que fazem menção ao valor da interação social para o 

aprendizado, referem-se à importância das experiências de troca de boas práticas e valorizam 

a experiência adquirida pela participação em fóruns e grupos de sustentabilidade. 

O que se observa nessas falas é que, diferente da narrativa do Consultor 1, o foco dessas 

narrativas é a trajetória individual, muito conectada à ideia de voluntariado. Suas narrativas 

exaltam quase que um tom heroico, de profissionais que tiveram “coragem” para iniciar 

medidas que não existiam na empresa, criar uma área, como parte de um projeto pessoal. As 

noções de valor compartilhado, metas de longo-prazo, governanças, proatividade que foram 

tão fortes na narrativa do Consultor 1, não se revelam aqui. A conexão entre sustentabilidade 
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e motivações pessoais das Diretoras foi o tom da narrativa e enfraquece, de certa forma, a 

força e potencial do conceito de sustentabilidade empresarial. 

 

4.2.3 Diretor 3 

 

Nome do cargo: Diretor de Assuntos Corporativos e Comunicação (empresa multinacional de 

bens de consumo) 

 

A narrativa deste diretor apresenta a história da construção de uma área de 

sustentabilidade na qual toda a estratégia foi estruturada com base na sustentabilidade do 

negócio, o que inspirou o tema da mesma. 

 

Tema: A sustentabilidade enquanto sustentabilidade do negócio 

 

O discurso do Diretor sobre a área de sustentabilidade da empresa é todo focado em 

assuntos regulatórios e em práticas laborais com foco na cadeia produtiva, que envolve 

também atividades agrícolas. Conta que a área foi criada com o objetivo de garantir  

atividades produtivas que atendessem às boas práticas de sustentabilidade, a fim de atingir a 

visão da empresa de ser a mais bem sucedida e responsável indústria de [produto] do mundo. 
A gente já tem uma estratégia calculada de como a gente precisa ser visto, no caso 
da empresa... Não basta sermos bem sucedidos, mas sermos também de forma 
sustentável e responsável. 
 

Explica que seu entendimento do que é sustentabilidade é alinhado ao entendimento da 

empresa: 
... É uma estratégia que visa manter os negócios da empresa em longuíssimo prazo. 
Para isso, tem que levar em consideração os interesses da empresa, fornecedores, 
uma maior gama possível de stakeholders que estejam ligados às ações da empresa. 
 

E conclui que desenvolvem programas e indicadores para saberem se estão na direção 

correta. Conta que sua trajetória em sustentabilidade se deu sempre muito atrelada à área de 

produção, inclusive na empresa onde trabalhou anteriormente à atual, buscando entender a 

dinâmica produtiva e interferir na cadeia de suprimentos para garantir a sustentabilidade da 

operação. 

O Diretor 3, diferentemente do que era a atuação do Consultor 1, que realizava ações 

ambientais e sociais baseadas no conceito de valor compartilhado entre o negócio e a 

sociedade, atua com foco mais regulatório e de minimização dos riscos para o negócio. 

110 



	  
	  

Enquanto o Consultor 1 necessitou desenvolver uma linguagem estratégica para lidar 

com as diversas áreas da empresa e demonstrar que a prática sustentável agrega valor ao 

negócio, baseada nos pilares ambiental, social e econômico, o Diretor 3 tem seu discurso 

alinhado ao da empresa, com foco em buscar a sustentabilidade do negócio em si. Ou seja, o 

dia a dia de sua atuação é menos “negocial” junto a stakeholders internos, na medida em que 

todos trabalham na mesma direção, de atendimento a questões regulatórias e 

desenvolvimento de práticas laborais sustentáveis na cadeia de produção. 

Porém, o escopo de atuação do departamento de sustentabilidade onde trabalha o 

Consultor 1 mostra-se muito mais focado em desenvolver ações de sustentabilidade que 

visem agregar valor à sociedade. O valor para o negócio vem na medida em que o sucesso 

dessas ações geram um reconhecimento reputacional relevante e “abrem portas” para os 

negócios da empresa junto a stakeholders externos que valorizam essas ações de 

sustentabilidade. A empresa na qual ele trabalha parece estar em um estágio mais avançado 

de visão de sustentabilidade por parte da alta liderança e dos diversos departamentos, que se 

encontram envolvidos com as diversas ações de sustentabilidade transversalizadas em toda a 

organização. Já a empresa do Diretor 3 restringe a abrangência das ações de sustentabilidade 

a questões ligadas a reputação, ou seja, foca em ações que possam trazer benefícios à 

reputação da empresa. 
O meu trabalho é observar que a estratégia está em ordem e pegar esses indicadores 
e checar até onde estamos indo e principalmente usar as nossas práticas para 
preservar a imagem da corporação. A nossa reputação é um ativo bastante grande 
nessa questão da sustentabilidade... A minha rotina em qualquer coisa vai estar 
ligada ao pressuposto básico que é a minha reputação. A minha reputação como 
uma empresa. 
 

Com relação à construção de conhecimento ao longo de sua trajetória em 

sustentabilidade, assim como declarado em narrativas anteriores, o Diretor 3 valoriza em 

primeiro lugar a experiência, o fazer no dia a dia, o desenvolvimento de projetos. Diz 

explicitamente que seu conhecimento e aprendizado em sustentabilidade não foi acadêmico, 

mas foi sendo desenvolvido no exercício da prática. Concorda que a experiência do dia a dia 

proporciona aprendizagem nessa área. 
A gente desenvolvia uma série de práticas no campo... Então quando tive 
oportunidade de vivenciá-las... Como a gente tem desenvolvido uma série de 
práticas... 
 

Mas ele também valoriza discussões conceituais em alguns fóruns e, por último, cita 

leituras a respeito dos temas trabalhados. 
A gente tem ali uma boa discussão conceitual. Então participar desse tipo de 
discussão para mim foi um divisor bastante forte... Participar de discussões 
principalmente promovidas pelo Ethos. Então tive que ler bastante... 
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Durante a execução de várias ações, o Diretor 3 menciona que eles estabelecem algumas 

parcerias, mas fica claro que o foco é no desenvolvimento da ação em si e não no 

compartilhamento de boas práticas ou na aprendizagem. 
A gente tem outros parceiros locais como o sindicato dos trabalhadores rurais do 
município, a própria prefeitura, a associação dos moradores, associação dos jovens, 
todos aqueles que têm relação com o trabalho... 
 

A essência dessa narrativa foi muito pautada na questão da sustentabilidade do negócio, 

ou seja, a sustentabilidade como ferramenta que contribua para a longevidade do mesmo e 

para a “licença para operar” junto à sociedade. Dessa forma, mesmo que o Diretor 3 cite que 

a prática do dia a dia é que traz maior aprendizado em sustentabilidade, e que as ações 

realizadas sejam grandiosas, como ele diz, esse aprendizado pode vir a ficar mais restrito ao 

próprio negócio como um todo. 
... se você está buscando desenvolver saídas ou buscar respostas para essas questões 
socioambientais como temos na questão de práticas laborais e até de questões de 
reflorestamento, isso obviamente você tem que fazer e fazer muito bem feito. Mas a 
gente não pode descuidar das questões de sustentabilidade que estão ligadas ao 
próprio negócio e até nessa forma da liderança socioambiental, o que a gente tem 
como ação, isso não é filantropia, a gente não está fazendo porque a gente é 
bonzinho, a gente está sim respondendo a uma demanda que grande parte das vezes 
é legitima em relação ao nosso negócio. 

 

4.2.4 Gerente 1 

 

Nome do cargo: Gerente de Responsabilidade Social Corporativa (empresa multinacional de 

bens de consumo) 

 

O conteúdo da narrativa deste gerente gira muito em torno do valor atribuído às 

referências de iniciativas de sustentabilidade e à colocação de ideias em prática como fonte 

de aprendizado na área. Pouca ou quase nenhuma importância é dada à aprendizagem formal, 

ou seja, a conteúdo teórico advindo de cursos ou treinamentos para a aprendizagem em 

sustentabilidade. Essa questão norteou a escolha do tema.          

 

Tema: O valor do benchmarking e da prática do dia a dia em detrimento da aprendizagem 

formal 

 

Em diversos momentos de sua narrativa, o Gerente 1 menciona que muito do 

conhecimento por ele adquirido em sustentabilidade não veio por meio de aprendizagem / 
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educação formal – cursos de pós graduação ou especialização – ou por meio de treinamentos 

organizacionais. Atribui sim o ganho de conhecimento em parte a referências práticas 

advindas de diversas fontes e em parte à experiência do que já se fazia na área de 

sustentabilidade antes de sua chegada. Ele próprio declara que não teve nenhum treinamento 

sobre o tema na empresa onde trabalhava, nem fez cursos em sustentabilidade (teve apenas 

um pequeno módulo em seu MBA): “Não tive, acho que não tive nada técnico em nenhum 

momento, uma pós-graduação ou treinamento, não teve”. 

Logo no início, faz menção ao aprendizado que vem da experiência e também valoriza o 

que se pode aprender por meio da interação social. Seu discurso apresenta um equilíbrio em 

termos de alocação da importância que é dada para cada uma dessas fontes de aprendizagem. 
Acho que cada projeto nos fazia conhecer alguma coisa... Você começa a conhecer 
muita gente que está envolvida nesse movimento inteiro... Acho que essa também 
era a fonte de se conhecer muita coisa. Acho que não teve nenhum momento que eu 
lembre, algum treinamento formal que você dissesse: estamos nos preparando para 
ser ou trabalhar como gerente de responsabilidade social ou sustentabilidade. 
 

Uma de suas frases ilustra com propriedade o processo de criação de conhecimento por 

meio da experiência, que ocorria em sua trajetória, no exercício da função em 

sustentabilidade, e também sugere que, o que a experiência não pudesse suprir, seria buscado 

em referências externas. 
Era meio que: te ensinamos o que a gente sabe fazer e o restante a gente buscava 
meio que fora, ia descobrindo e sugerindo e montava nossa estratégia meio que 
baseado nisso e até conectado com o que a gente tinha de necessidade para o 
business, mas nada muito formal; de verdade eu não via nenhuma referência formal 
para gente buscar um treinamento não. 
 

Cita exemplos de atividades que geravam aprendizado. Trabalhou em uma parte da 

cadeia produtiva, que era a produção rural, desenvolvendo projetos para garantir a 

sustentabilidade do produtor, da família. Outra iniciativa foi o desafio de se trazer o conceito 

de sustentabilidade para a área de marketing, principalmente para o varejo, distribuição. A 

estratégia era definida de forma a se conciliar a estratégia da empresa com a da área. Era uma 

estratégia ligada ao negócio e que considerava todas as etapas da cadeia produtiva. 

A narrativa contém diversas falas que sugerem um ciclo de aprendizagem experiencial 

completo, na qual a experiência advinda de determinada iniciativa era objeto de reflexão e 

questionamentos do tipo “erros e acertos”, a fim de gerar expertise / conceituações que 

serviriam de guia para a ampliação daquela iniciativa, ou seja, para experiências futuras: 
A gente que sugeria, criava [as ideias dos projetos]... Mais ou menos assim: por que 
não entramos nessa iniciativa, vemos no que dá e qual é o tamanho que isso pode se 
tornar e depois a gente decide se isso é só um piloto ou se isso pode ser expandido 
de alguma forma... Esse projeto que eu mencionei antes das comunidades do Rio foi 
uma aposta também de: vamos entrar e ver o que acontece... 
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O projeto do Rio foi realizado em parceria com o Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e ocorreu em duas comunidades da cidade. Cada 

empresa patrocinava uma frente do projeto e sua empresa patrocinou a agricultura 

sustentável. Fez-se a construção de hortas no telhado das casas da comunidade, para que 

fosse gerada renda para as famílias, trabalhou-se com reciclagem, restos de alimentos. Além 

do valor das atividades como fonte de aprendizado, cita também o fato de que o projeto 

proporcionava a oportunidade de se conhecerem muitas pessoas que trabalham em outras 

empresas, o que também era uma oportunidade de aprendizado. Segundo sua visão, cada 

projeto fazia com que se conhecesse e aprendesse alguma coisa. 

Continuamente, o Gerente 1 ressalta que aprendia criando e exercitando na prática as 

ações ligadas aos projetos de sustentabilidade da área, mas também buscava inspiração em 

ações externas, no olhar para o outro, nas histórias e casos que vinha a conhecer. 
A gente criava, ia testando e colocando as ideias em prática... o resto mais a gente 
criava mesmo... Acho que a gente aprende muito ao olhar para o todo, o tempo 
inteiro... Então acho que ouvindo muita história, lembro que tinha até um caso... 
uma história do Peru que era muito legal... 
 

A história do Peru era a de uma comunidade indígena que tomava água contaminada, as 

crianças morriam. A empresa implementou uma fábrica no local e começou a oferecer água 

potável para as pessoas, para as mulheres da comunidade. Depois de alguns meses, os 

homens da comunidade vieram reclamar porque a gente estava dando água tratada para as 

mulheres, porque o que acontecia era que as crianças ao invés de morrerem estavam 

sobrevivendo e, com elas sobrevivendo, não tinha comida pra todo mundo. 

Ao longo da narrativa, há falas em que fica bastante evidente a importância que ele 

atribui à reflexão no ciclo de aprendizagem. Essas reflexões podendo se dar tanto a partir de 

uma ação vivenciada, como também a partir da observação acerca das ações de outros. 
A gente conhece muitas realidades que nos fazem pensar e fazem refletir, acho que 
isso tudo é aprendizado. Gerar essa reflexão na gente é um aprendizado... A gente 
fazia também alguns projetos com ONGs internacionais... Eles traziam sempre para 
a gente muita experiência do que acontecia lá fora e como eles estavam 
encaminhando os projetos deles e o que podia servir de insight para a gente. 
 

 Ao final da narrativa, o Gerente 1 reforça que o “aprender fazendo” é o que acontece 

muito na área de sustentabilidade, mas acrescenta que se aprende não só fazendo mas também 

vendo o que os outros já fizeram, entendendo o que os outros fizeram. 

E conclui que: “É uma área que a teoria não te traz tanta coisa, acho que a experiência 

traz muito mais”. 
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Essa narrativa trouxe para discussão o valor tanto da aprendizagem experiencial quanto 

da social para a aprendizagem em sustentabilidade, em detrimento da aprendizagem formal. 

Em ambas as dinâmicas, o que é valorizado pelo gerente entrevistado é a experiência em si, 

seja ela concreta, seja ela apresentada por referências a práticas já realizadas. Mas, em sua 

opinião, seriam essas experiências que trariam a base para o processo de aprendizagem. 

 

4.2.5 Gerente 2 

 

Nome do cargo: Gerente de Responsabilidade Corporativa para a América Latina (empresa 

multinacional da indústria metalúrgica) 

 

A narrativa desta gerente apresenta a história de uma empresa que desenvolve suas ações 

de sustentabilidade a partir de sua força de trabalho enquanto voluntários, o que levou à 

escolha do tema para a mesma. 

 

Tema: O voluntariado corporativo alavancando a sustentabilidade empresarial 

 

A Gerente 2 desenvolve sua história com foco principalmente no modelo de 

sustentabilidade que foi desenvolvido na empresa onde trabalha e que se mostra diferenciado, 

em comparação ao mercado como um todo, conforme ela mesma diz. Conta que elaboraram 

uma estratégia de responsabilidade corporativa em 2014, que tinha como objetivo que os 

funcionários da organização se engajassem como voluntários. Foi então desenvolvida uma 

política de voluntariado e a meta empresarial passou a ser que 85% da força de trabalho 

deveria realizar ao menos 1 hora de voluntariado durante o ano. Quando indagada sobre como 

foi construindo conhecimento em sustentabilidade, como foi aprendendo, a Gerente 2 cita 

primeiramente a leitura e logo depois faz menção ao momento em que entrou na empresa, 

quando começou a ver tudo o que era feito e foi se envolvendo com as ações. 
... quando eu fiz essa migração, eu comecei a me engajar com a [nome da empresa] 
... com todos os processos que temos internos, pela nossa cultura internamente de 
entender como a [nome da empresa] fazia a responsabilidade coorporativa que é 
para mim muito diferente do que o mercado muitas vezes faz. 
 

Explica que até hoje em dia a estratégia contempla projetos desenvolvidos em 3 pilares: 

educação, meio ambiente e justiça social. O pilar educação engloba projetos de educação para 

jovens, de qualificação técnica e de adoção de uma escola. O pilar ambiental possui projetos 

de redução de água, energia e resíduos, em que cada um possui metas até 2020. Com relação 
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ao pilar social, realizam projetos para o fortalecimento de comunidades: mapeiam problemas 

e desenvolvem soluções de tal forma que depois possam sair e deixar a comunidade levando 

o projeto à frente por conta própria. 

 Concorda que se aprende muito com a experiência do dia a dia e com o exercício de 

erros e acertos. Outra forma que cita de aprender em sustentabilidade é a participação em 

comitês e grupos externos, dando o exemplo de comitês de voluntariado em São Paulo, na 

Câmara Americana, que reúne várias empresas. Diz sentir falta de aprendizagem formal para 

a sustentabilidade e afirma ter procurado algo nesse sentido. 
O que eu sinto falta também é de não ter... E é uma coisa que eu tenho buscado, 
algo estruturado, em termos de conhecimento acadêmico que fale dessa área. Tanto 
é que, assim, tem mil cursos do SENAC que falava de sustentabilidade e tudo, mas 
eu queria um outro nível de curso e eu não consegui. ...tem essa carência que a 
gente sente de não ter algo mais didático, você aprende muito no dia a dia dos seus 
relacionamentos. Então os funcionários que trabalham hoje nessa área são 
profissionais que vem de relações publicas ou da área de marketing. Então vão 
migrando para essa área. 
 

Atribui a existência de profissionais das mais diversas formações nas áreas de 

sustentabilidade ao fato de não haver educação formal para esse tema. Também 

responsabiliza essa questão pelo fato de cada empresa fazer responsabilidade corporativa ou 

sustentabilidade de maneira diferente. 
Sim. De novo, pela carência que nós temos de não ter uma estrutura feita em relação 
a acadêmica ... mas só de você não ter isso aqui muito bem delineado e cada 
empresa faz responsabilidade corporativa ou sustentabilidade de maneira diferente, 
cada uma olha uma plataforma diferente, e eu acho que isso traz essa questão do 
erro e do acerto. 
 

Afirma que a experiência do “fazer” é particularmente importante para o aprendizado na 

área de sustentabilidade, pois não existem “cartilhas” formais a serem seguidas, ou seja, o 

aprendizado é empírico. 
Quando eu comparo a responsabilidade corporativa, sustentabilidade, com a área de 
finanças, com a área de RH, é totalmente diferente. Eu não consigo olhar essa área... 
O RH aqui ou o RH de qualquer outra empresa, você tem uma linha mais ou 
menos... Uma espinha dorsal para você seguir e aí cada empresa tem um pouco das 
suas características, mas elas têm algumas coisas muito em comum. A área de 
sustentabilidade, eu ainda vejo que são poucas essas similaridades, eu acho que 
cada uma tem um jeito muito próprio de fazer. 
 

E os profissionais vão, assim, aprendendo no exercício de suas funções: 
Eu procurei na época um curso para melhor me capacitar e não tinha, quando entrei. 
Eu querendo fazer MBA pra entender algumas coisas a mais, mas era aquilo 
generalista para entender alguns outros aspectos, mas de qualquer forma não tinha 
um curso exatamente sobre isso. Então você vai pegando pedaços, você vai 
montando o quebra cabeças. 
 

Com relação à sua visão sobre o que é sustentabilidade, esta é muito focada na questão 

das comunidades do entorno da organização, ou seja, em como gerar impacto positivo nas 

116 



	  
	  

mesmas. É fazer com que a empresa, com suas operações, produtos e serviços, tenha uma 

relação com a comunidade que traga benefícios a esta. Benefícios tanto sociais quanto 

ambientais. Ela afirma que a visão da empresa é similar à sua: 
É uma visão muito semelhante disso. Então a gente sempre diz que uma 
comunidade tem que ser tão saudável quanto a empresa em que nós estamos... O 
propósito da [empresa] é olhar essa questão do nosso entorno. 
 

Não transparece na fala da gerente dissonância ou conflito de ideias entre a área de 

sustentabilidade e a alta liderança ou o resto da empresa. O foco de atuação é bastante 

específico e delimitado. Por outro lado, a área de sustentabilidade não parece desenvolver 

nada que esteja fora desse escopo pré-definido, o que pode limitar suas ações. A Gerente 2, 

diferentemente do que ocorre com o Consultor 1, que precisa de uma linguagem de negócios 

bem desenvolvida para tratar dos temas de sustentabilidade com gestores de sua organização, 

não parece ter necessidade de lançar mão de estratégias de convencimento ou defesa de ações 

e projetos de sua área, uma vez que todos são desenvolvidos de acordo com a estratégia de 

beneficiar as comunidades do entorno. Nessa empresa, a área de sustentabilidade não parece 

dar foco no negócio em si; a tônica do voluntariado ainda é mais forte na organização do que 

sustentabilidade como negócio/estratégia. 

 

4.2.6 Gerente 3 

 

Nome do cargo: Gerente de Sustentabilidade e Gerente Executivo do Instituto [nome da 

organização] (empresa multinacional de bens de consumo) 

 

A história deste profissional narra uma trajetória de experiências diversas de atuação em 

diferentes áreas ligadas à sustentabilidade, que proporcionaram uma gama extensa de 

conhecimentos em sua formação. 

 

Tema: A sustentabilidade garantindo a “licença para operar” 

 

Diferentemente dos profissionais analisados até aqui, que tiveram suas trajetórias em 

sustentabilidade praticamente construídas a partir de experiências de muitos anos em uma 

mesma empresa, o Gerente 3 trouxe em sua narrativa uma diversidade de cargos e 

organizações onde trabalhou. Conta que essa ampla gama de experiências diferenciadas foi 

fundamental para sua formação como profissional da área, desde o período de estágio. 
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Primeiro, teve a oportunidade de trabalhar na startup de uma aceleradora, ONG focada 

em empreendedorismo social, onde o trabalho era voltado à busca de soluções de mercado 

para problemas sociais. Como exemplo, cita um projeto cujo objetivo era o de se tentar 

inserir uma favela de Osasco no contexto urbano (iniciativa denominada “cidadania 

econômica para todos”). Depois desse estágio, foi convidado para trabalhar em uma área 

acadêmica, num centro de estudos em sustentabilidade. Nessa fase, trabalhou em um projeto 

de desenvolvimento local associado à mineração e liderado pela iniciativa privada, cujo 

propósito era o de se deixar um legado positivo para a sociedade e não somente retirar a 

riqueza do local. O escopo do projeto era amplo: discutia-se o desenvolvimento do 

município, instrumentos financeiros, indicadores para mensuração do impacto do 

empreendimento e premissas para a matriz de indicadores de desenvolvimento. O projeto 

teve muita repercussão positiva e diversas empresas se interessaram por desenvolver projetos 

similares. Nesse momento, o Gerente 3 sentiu a necessidade de conhecer o lado do universo 

corporativo e a dinâmica da sustentabilidade nessa realidade. 
... acho que eu na condição de jovem profissional, muito guiado por uma vontade de 
conhecer, de me desenvolver, quis passar para o mundo privado justamente para 
entender um pouco mais sobre esse processo de tomada de decisão, entender por 
que a empresa enxerga desenvolvimento com a comunidade como um risco e não 
como oportunidade, por isso fui buscar oportunidade no universo privado. 
 

Ingressou na empresa onde trabalhou por cerca de três anos no cargo escolhido para esta 

análise, além de outros dois cargos, também ligados a sustentabilidade, e trabalha lá até hoje. 

Nessa jornada, menciona a oportunidade que teve de trabalhar no que chamou de 

sustentabilidade na operação e sustentabilidade corporativa. Assim como se verificou na 

narrativa do Diretor 3, a  primeira expressão refere-se a todas as ações ligadas à produção e à 

cadeia de valor da empresa e a segunda expressão diz respeito a iniciativas de 

sustentabilidade que visam garantir uma reputação positiva para a empresa. As duas empresas 

possuem esse modelo de sustentabilidade que busca garantir uma “licença para operar” e uma 

boa reputação. Mesmo sendo dessa forma, desenvolvem muitas iniciativas relevantes, 

relacionadas aos pilares social e ambiental e que geraram, para ambos os entrevistados, várias 

oportunidades de aprendizado a partir dessas vivências. 
Eu acho que o conhecimento sobre sustentabilidade é um conhecimento super 
plural, acho que ele tem uma parte, talvez a gente possa chamar de hard knowledge, 
que seriam alguns aspectos técnicos que envolvem a sustentabilidade que são, por 
exemplo, conhecimento dos instrumentos, dos guidelines do que existe hoje. Aí 
estou falando dos três pilares, estou falando de uma noção básica, do que é um GRI, 
de qual é a importância do relatório, do que é um teste de materialidade, do que é 
uma ISO, do que é logística reversa, assuntos diversos. Acho que isso a gente vai 
construindo na medida em que a gente vai se deparando com os desafios de alguma 
maneira. 
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Comenta que, em sua trajetória, parte desse conhecimento “hard” foi adquirido na 

universidade, com aprendizagem formal, mas sugere que muito desse conhecimento vem por 

esforço próprio, a partir das experiências. 
Acho que falando da minha trajetória, essa parte de conhecimento hard mesmo, um 
pouco eu adquiri na universidade, no meio tradicional, através da leitura de artigos, 
conversa com profissionais, palestras e coisas do gênero. Agora muito é por esforço 
próprio na medida em que os problemas vão surgindo. 
 

E complementa que, em sua opinião, esse é um caminho natural, uma vez que a área de 

sustentabilidade tem um amplo escopo, muitas vezes não muito claro. Por isso, o indivíduo 

não tem como estar cem por cento preparado. 

Essa avaliação da sustentabilidade como uma área plural, em processo de consolidação, 

está em linha com a opinião da Gerente 2, que afirma que: 
... eu acho que cada uma [áreas de sustentabilidade] tem um jeito muito próprio de 
fazer. 
 

Da mesma forma, o Gerente 3 afirma que: 
... acho que a área de sustentabilidade é formada por N abordagens, cada uma puxa 
para um lado... 
 

Com relação a situações de aprendizagem, cita fundamentalmente experiências e 

vivências do dia a dia. Comenta que uma bem impactante foi a necessidade que teve de 

aprender sobre logística reversa por conta própria. Outra situação foi a necessidade de 

decisão sobre cortes de orçamento, em que não havia parâmetros ou critérios pré-

estabelecidos. Diz que isso exigiu muita reflexão e análise de sua parte. 
... a empresa tinha um processo muito robusto de sustentabilidade e quando eu fui 
olhar as ações antigas... achei aquilo de um valor e aprendizagem muito grande. 
 

Também cita como vivência de aprendizagem um curso de uma semana realizado na 

Holanda, baseado em uma estratégia denominada MGA (Mutual Gains Approach), no qual se 

discutia principalmente como se constrói confiança mútua entre diversos stakeholders, como, 

por exemplo, os de uma empresa e os de uma comunidade em seu entorno. 

Quando indagado sobre qual dessas vivências lhe proporcionou mais aprendizado, entre 

leitura, curso e o lidar com os problemas do dia a dia, responde: 
Acho que se eu tiver que escolher um, é o exercício do dia a dia... É fundamental 
você estar num curso, é fundamental você ir numa conferência, por todo o verniz... 
Tudo bem que tem um verniz de publicidade muito grande, cada vez maior, mas é 
importante estar nesses espaços para validar o que você está olhando, ver o que os 
outros estão discutindo, pra se situar no universo, mas acho que eu pessoalmente 
avanço no dia a dia, eu caminhando com as minhas pernas, encontrando problemas 
e buscando soluções. 
 

E descreve o seu processo: 
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Então o meu processo geralmente é estudar ao máximo o problema, entender ao 
máximo quais são as questões, muitas vezes a gente acha que a questão não é a 
questão de fato, então tenho que fazer uma análise bem profunda. Gosto de esboçar 
uma solução, desenhar um caminho... Depois implemento e faço uma análise: isso 
deu errado, da próxima vez não é por aí, é por aqui, não é esse stakeholder, é outro, 
mas acho que o ciclo é um pouco esse. 
 

Sobre o significado do que é sustentabilidade, o Gerente 3 apresenta um entendimento 

diferenciado do de sua empresa, este último se assemelhando mais ao que, segundo ele, 

muitas outras empresas praticam. Sua opinião é a de que sustentabilidade está ligada a uma 

capacidade de escuta e percepção do outro, um olhar para o ambiente externo, para se 

entender demandas, necessidades, para se estabelecer uma relação de confiança, para se 

trabalhar com uma pauta conjunta, comum. Dessa forma, todo esse movimento poderia 

minimizar impactos ambientais ou alavancar o desenvolvimento de uma região ou mesmo 

compartilhar valor gerado, fazendo menção ao conceito de valor compartilhado. Já para a 

organização em que trabalha, sustentabilidade é vista como uma oportunidade de construção 

de reputação e de se trabalhar um nicho específico de consumidores, também numa lógica 

orientada para a “licença para continuar operando”. 

Essa narrativa evidencia a importância da trajetória do profissional em sustentabilidade 

em diversos cargos e organizações distintas. Observa-se o mesmo relatado em narrativas 

anteriores acerca do valor da experiência para a aprendizagem em sustentabilidade, ao longo 

da trajetória profissional na área. 

 

4.2.7 Coordenadora 1 

 

Nome do cargo: Coordenadora Institucional da área de responsabilidade socioambiental 

(empresa brasileira de serviços financeiros) 

 

A narrativa conta a trajetória de uma profissional que passou por duas empresas distintas 

onde ocupou cargos de sustentabilidade, mas concentra-se no período de sete anos percorrido 

no cargo acima mencionado.  

 

Tema: Aprendendo sustentabilidade ao redor do mundo enquanto um projeto pessoal 

 

Esta profissional conta que começou a trabalhar em sustentabilidade bem cedo, ainda 

como estagiária, na época em que se falava mais em responsabilidade social; não se usava 

muito o termo sustentabilidade. Ajudou seu gerente a criar a área de responsabilidade social 
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na empresa onde trabalhava e eram os dois praticamente as únicas pessoas a trabalharem com 

o tema na organização. Foi adquirindo conhecimento com leituras relacionadas a marketing 

de causas, marketing social e também ao participar de eventos e fóruns de sustentabilidade. 

Criaram a área e um comitê para envolver a diretoria e a presidência de forma que 

entendessem a importância da sustentabilidade para a organização, tentando sensibilizá-los 

para o fato de que se tratava de algo importante para o negócio. E cita que essa experiência 

foi bastante válida enquanto aprendizado. 
Aí a gente foi criando e estruturando, eu tive muita sorte de ter essa experiência, 
mesmo sendo nova e estar começando ali, mas de criar a área e desenvolver isso 
como um todo. 
 

Posteriormente virou assistente na mesma área e passou a cuidar desta como um todo, 

sendo a responsável por todas as atividades: cuidar do orçamento, gerenciar e aprovar 

projetos na diretoria, fazer reuniões com o comitê, participar dos fóruns. Cita como 

importante o desafio do processo de convencimento da diretoria e de sensibilização da 

empresa inteira junto a representantes das diversas áreas. 

Depois aborda seu período de trabalho na instituição financeira, por cerca de sete anos, 

onde a área de responsabilidade socioambiental já era mais estruturada. Começou criando o 

programa de voluntariado da empresa e passou a cuidar de todos os projetos sociais. Com o 

passar do tempo, foi assumindo desafios mais estratégicos e, por fim, passou a coordenar a 

área como um todo. Novamente, vê-se áreas de sustentabilidade sendo criadas a partir de 

programas de voluntariado, como também foi o caso das empresas das Diretoras 1 e 2 e da 

Gerente 2. Parece haver ainda uma conexão entre voluntariado e sustentabilidade, o que faz 

com que algumas empresas iniciem a área desenvolvendo esse tipo de programa ou não 

avancem muito para além dessa lógica. 

A coordenadora relata diversas experiências que faziam parte do escopo de sua função: 

cuidava de toda a parte ambiental e social, participava de fóruns de sustentabilidade, 

representava a instituição em muitos lugares, era responsável pelo relacionamento com 

stakeholders. Começou a construir um planejamento estratégico em conjunto com demais 

profissionais da área de planejamento, realizava muitos grupos de trabalho de forma a 

envolver todas as áreas da empresa, para que se sentissem parte do processo. Assim como o 

Consultor 1, a Coordenadora 1 estabelecia diálogos com colaboradores com o principal 

objetivo de mostrar que a sustentabilidade impactava o trabalho deles, ou seja, deveria estar 

atrelada ao negócio como um todo. E estava inclusive na visão e missão da organização. 
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Ao longo dessa trajetória profissional, afirma que ia construindo seu conhecimento com 

todas essas experiências: 
Acho que construir conhecimento em sustentabilidade é uma coisa contínua, até 
hoje é uma coisa que você sempre vai aprender algo novo e sempre... Às vezes onde 
você menos espera você aprende alguma coisa diferente... Vivendo, na experiência, 
no dia a dia, acontece. 
 

E também cita o aprendizado que se adquire no convívio social, nos relacionamentos 

com as pessoas, nas trocas em fóruns de sustentabilidade, na observação: 
Acho que é o fazendo e o observando também, porque acho que quando você 
também para pra observar o seu redor você aprende muito... O principal era o dia a 
dia sim, fazendo, mas acho que o externo também trazia aprendizado porque "o 
mercado está fazendo isso" e o que a gente vai fazer em relação a isso? O mercado 
está indo para esse lado. Tem gente inovando aqui. Vamos pegar uma ideia assim. 
 

Importante citar uma iniciativa pessoal que a Coordenadora 1 teve para enriquecer e 

agregar valor à sua carreira. Apesar de difícil a decisão de sair da instituição financeira para 

tal, decidiu por fazê-lo para poder dar uma volta ao mundo em 530 dias, conhecendo o que 

estava acontecendo nos diversos países em termos de sustentabilidade. Encarava essa nova 

experiência como um diferencial de carreira, algo que lhe proporcionaria vivências únicas. 

E assim o foi, viajou de 2014 a fevereiro de 2016, tendo passado por 37 países. Escreveu 

um blog e fez parceria com uma revista de sustentabilidade, para compartilhar suas 

experiências e tudo o que havia conhecido em relação ao tema, nos vários lugares por onde 

passou. Ao retornar, foi convidada para fazer palestras e começou a construir conteúdo acerca 

de sua viagem. Para ela, essa foi a experiência que mais lhe trouxe aprendizado e, no trabalho 

nas empresas, diz que era a experiência do dia a dia dos cargos. 

Esse depoimento traz algo importante para o olhar da trajetória de profissionais de 

sustentabilidade, que é o fato de uma executiva ter ela própria articulado o rumo de sua 

trajetória, no sentido de ter idealizado e vivenciado uma experiência como poucos, que foi 

sua viagem. Por meio desta, foi capaz de conhecer iniciativas as mais diversas possíveis em 

sustentabilidade, o que enriqueceu significativamente sua bagagem e aprendizado em relação 

ao tema. Depois dessa vivência, decidiu tornar-se consultora. 

 

4.2.8 Analista 1 

 

Nome do cargo: Analista Sênior de Assuntos Institucionais (empresa multinacional de 

alimentos e bebidas) 
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Este entrevistado, assim como o Gerente 3, passou por diversos cargos e empresas, 

sempre trabalhando com sustentabilidade. Sua narrativa relata essa trajetória, fornecendo 

exemplos de iniciativas que geraram aprendizado, nas diversas organizações onde trabalhou. 

A análise focará no cargo e empresa citados acima. 

 

Tema: O equilíbrio entre a aprendizagem formal, experiencial e social na formação do 

conhecimento em sustentabilidade 

 

O Analista 1 conta que assim que saiu da universidade montou uma ONG com atividades 

para o terceiro setor, depois trabalhou em uma cooperativa de entidades sociais que cuidava 

de criança e adolescente. Ingressou na empresa de alimentos e bebidas, onde permaneceu por 

cerca de dois anos e meio. Depois trabalhou em organização que fazia projetos culturais, 

sociais e educacionais, onde ficou por uns dois anos. Saindo desta, trabalhou durante cinco 

anos e meio em empresa multinacional do setor de eletroeletrônicos. Atualmente, trabalha no 

universo acadêmico há cerca de seis anos, dando aulas de diversas cadeiras relacionadas ao 

tema sustentabilidade. 

Conta que foi construindo seu conhecimento ao longo dessa trajetória muito a partir de 

diversos cursos que fez: Gestão do Terceiro Setor, na FGV-SP, Gestão de Projetos Sociais 

pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Washington, e Gestão para a 

Sustentabilidade, na Fundação Dom Cabral. Cita também sua pós-graduação e mestrado. Ou 

seja, dá muito valor à aprendizagem formal na construção de seu conhecimento. Porém, cita 

também o valor das experiências de tentativa e erro, bem como das interações e parcerias 

com profissionais de sustentabilidade: 
Isso além das pós-graduações e do mestrado com muita tentativa e erro... Com 

muito aprendizado junto aos outros profissionais que também trabalhavam na área; 

então a gente também acabava trabalhando em conjunto, em parceria muitas vezes. 
 

Ao dissertar sobre as experiências de ensaio e erro, menciona o fato de a sustentabilidade 

vir sendo desenvolvida ao longo dos anos, a partir do que antes se denominava 

responsabilidade social. Por esse motivo, o processo de aprendizagem de quem trabalhava 

com o tema acabava sendo o “fazer no dia a dia, a tentativa e erro”: 
Então como a sustentabilidade foi sendo desenvolvida ao longo desses anos, a 
responsabilidade social só tinha algumas bases de indicadores, alguns exemplos no 
exterior e muito pouco se tinha de conhecimento e de benchmark aqui no Brasil. 
Então muita gente acabava fazendo no dia a dia, fazendo os projetos, 
desenvolvendo parcerias com as ONGs, tendo alguns consultores especialistas que 
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também estavam na sua tentativa de erro, enfim, foi bem aberto para inovação 
mesmo. 
 

Sua opinião é similar às dos Gerentes 2 e 3, que também avaliam a área de 

sustentabilidade como plural, “com N abordagens” como dizem, em processo de 

consolidação, o que naturalmente proporciona um ambiente para se exercitar na prática ações 

e iniciativas que deixam um aprendizado a partir dessas experiências. 

 Como exemplo, cita um projeto desenvolvido no cargo de Analista Sênior, que consistia 

em montar um CD cuja venda arrecadaria recursos para um programa social da empresa. O 

projeto estaria no guarda-chuva de ações de marketing de causa, que, em sua opinião, 

geravam aprendizado relevante ao serem elaboradas. Outro projeto citado como exemplo de 

aprendizado foi o programa de diversidade, estruturado na empresa de eletroeletrônicos, e 

mais outros projetos sociais, que eram bem inovadores, pois não havia muitos sendo feitos na 

época. 

Quando indagado sobre que eventos lhe proporcionaram maior aprendizado, afirma que 

foram eventos nos quais estava sempre com outras pessoas da área de sustentabilidade. 
... então era uma forma de conhecer outros projetos, outras pessoas que estavam aí 
realizando essas atividades também parecidas, que na tentativa e erro meio que todo 
mundo ia se ajudando. 
 

O entrevistado menciona um ciclo de aprendizagem que se assemelha ao ciclo de Kolb: 
Momento em que você desenvolve, depois você sistematiza e transforma isso em 
conhecimento para poder multiplicar. 
 

Comenta que já existe muito conteúdo que foi desenvolvido no passado e que já estão 

sistematizados, possuem indicadores, para quem for entrar na área poder utilizar. E afirma 

que esse conhecimento criado pode ser ensinado, mas que sustentabilidade é um tema que 

sempre exige inovação, diferenciação. Conclui então que o conhecimento nessa área é uma 

mescla entre conhecimento já desenvolvido e conhecimento a se desenvolver por meio da 

inovação. E complementa reforçando que todo o desenvolvimento na função é válido para a 

aprendizagem pela experiência. 

Ao descrever um típico dia seu de trabalho, menciona outras iniciativas na empresa onde 

era Analista Sênior. Era responsável pelo relacionamento com comunidades por meio de um 

programa social da organização, pelo projeto de voluntariado e diversos outros projetos de 

desenvolvimento interno ligados à sustentabilidade. Na empresa de eletroeletrônicos, aborda 

que houve momentos distintos na área de sustentabilidade. No início, havia muitos projetos 

sociais, projetos relacionados a comunidades e projetos internos ligados a ética, voto 

consciente, diversidade. Num segundo momento, a área começou a desenvolver projetos 
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vinculados ao negócio, ampliando para questões ambientais, sociais e marketing de causa, 

além de auditagens ligadas ao regulatório. 

O relato deste entrevistado parece demonstrar um equilíbrio, em termos de importância 

atribuída para a construção de conhecimento, entre aprendizagem formal, aprendizagem 

experiencial e aprendizagem social. Ele aborda os três tipos de aprendizagem atribuindo a 

cada uma contribuições relevantes para seu aprendizado em sustentabilidade ao longo de sua 

trajetória profissional. De todos os profissionais analisados, este foi o que de fato não 

priorizou uma aprendizagem em detrimento da outra e citou as três no decorrer de toda sua 

narrativa. 

 

4.2.9 Gerente 4 

 

Nome do cargo: Gerente de Sustentabilidade (empresa brasileira de logística de comércio 

exterior) 

 

A narrativa desta profissional aborda principalmente a criação da área de sustentabilidade 

em empresa onde trabalhou por cinco anos e que estava em momento de reestruturação e 

criação de uma holding, o que proporcionou a criação da área. Segundo a gerente, a 

experiência de estruturação da mesma pode ser descrita como um “case” completo, que será 

abordado a seguir. 

 

Tema: A criação da área de sustentabilidade para a holding e a gestão de grupos 

multifuncionais como experiências de aprendizagem 

 

Em sua história, conta que trabalhou em algumas empresas com sustentabilidade, mas 

afirma que sua experiência mais rica foi a de ter montado a área de sustentabilidade nesta 

empresa onde ficou por cinco anos. Foi indicada e aprovada pela diretora na época, passou a 

se reportar diretamente ao presidente e depois a uma vice presidência de Recursos Humanos. 

Inicialmente, foi Gerente de Comunicação e Sustentabilidade e teve seu primeiro desafio 

em comunicação, pois a empresa havia acabado de montar a holding e precisava estruturar 

essa área. Cita exemplos de iniciativas que precisou desenvolver, como intranet, gestão da 

comunicação entre unidades, folders, murais, ou seja, como ela própria diz, “o básico do 

básico”. Depois de um ano, foi recrutada uma Gerente de Comunicação para que ela pudesse 

estruturar a área de sustentabilidade. 
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Iniciou construindo a visão de sustentabilidade em conjunto com os principais executivos 

da organização e montou dois comitês, um operacional e um gestor para tomada de decisões. 

Criaram e estabeleceram indicadores, metas, projetos, investimentos e formas de avaliação 

das ações desenvolvidas. Chegaram inclusive a assumir compromissos com o mercado e a 

colocar algumas metas na remuneração variável dos diretores. 

Conta que essa experiência foi bastante desafiadora, pois esse programa corporativo de 

sustentabilidade seria estruturado para oito empresas da holding, com negócios bastante 

diferentes entre si. Em termos de construção de conhecimento ao longo do exercício de sua 

função, afirma que foi estudar, começar a ler livros e materiais a respeito do tema. Além 

disso, cita também a importância da participação em fóruns de sustentabilidade e da 

experiência empírica. 
O resto foi empírico, na experiência mesmo. Então assim, eu não tinha formação de 
gestora de projetos e sentia muito a necessidade. Eu comprava um livro: deixa eu 
ver como faz isso aqui. Fazia um network com alguém: como você faz gestão de 
projetos? "Faço desse jeito", ok... É uma coisa empírica... para projeto, para 
conteúdo, juntava um pouco daquilo que eu sabia e no que a consultoria era boa, a 
gente ia construindo juntos... Agora de experiência, são os principais desafios, como 
você lida com esses desafios... 
 

Também menciona que sempre buscou muito saber o que as outras empresas estavam 

fazendo, como elas faziam. Porém, explica que a construção da sustentabilidade tem que ser 

conjunta. Ou seja, por mais que se vejam exemplos de outras organizações, a realidade de 

cada situação, empresa, é outra, as necessidades são outras. Por isso, sempre será importante 

que os exemplos sejam considerados como inspiração, mas as iniciativas devem ser 

desenvolvidas de forma customizada. 

Outra experiência que a Gerente 4 cita como importante para seu aprendizado é a gestão 

de grupos multifuncionais: 
Essa gestão de grupo multifuncional é extremamente importante porque são pessoas 
de diferentes níveis, diferentes formações, geralmente não foi você que escolheu e 
eles são responsáveis por levar lá pra dentro com paixão aquilo que eles viram 
dentro do comitê de sustentabilidade. 
 

Esta gestão de grupos multifuncionais trouxe uma diversidade de ideias e vivências que 

proporcionou a troca e o exercício de diferentes perspectivas para o desenvolvimento de 

ações e projetos, o que, segundo a entrevistada, representa uma experiência que agrega ao 

aprendizado em sustentabilidade. 

Com relação ao significado de sustentabilidade, afirma que é o relacionamento ético com 

as partes envolvidas. Para a empresa onde ocupou o cargo em questão, diz ser uma melhor 
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gestão de risco, gestão de produtividade, clima organizacional e melhoria de gestão nas 

unidades, com indicadores do tipo água e luz. 

A narrativa dessa gestora deixa clara a importância primordial que a experiência de 

formação de uma área de sustentabilidade teve em sua carreira. Ao contar sua história e citar 

as diversas ações e iniciativas envolvidas na formação da área, a profissional consegue 

transmitir a intensidade e relevância dos desenvolvimentos envolvidos nesse processo. 

Segundo ela, as experiências foram ricas, desafiadoras, demandaram muito trabalho e foram 

todas estruturadas ao longo de cinco anos. Dessa forma, a aprendizagem experiencial 

cumpriu um papel importante em sua formação e construção de conhecimento relacionado ao 

tema sustentabilidade. Em funções posteriores, pôde aplicar o conhecimento adquirido para 

inclusive estruturar outra nova área de sustentabilidade em empresa do setor de aviação, onde 

montou o planejamento estratégico, um comitê de sustentabilidade, projetos sociais e 

ambientais e criou indicadores. 

 

4.2.10 Coordenador 2 

 

Nome do cargo: Coordenador Socioambiental (empresa brasileira de construção civil) 

 

Este profissional elabora sua narrativa principalmente a partir de suas experiências na 

empresa em que trabalhou, onde ingressou ainda como trainee e permaneceu por cerca de oito 

anos. Sua história traz vários exemplos e detalhes que transmitem seu ponto de vista acerca 

da importância de a área de sustentabilidade estar conectada com a operação do negócio para 

que sua atuação seja bem-sucedida na organização. Em outras palavras, o coordenador atribui 

o sucesso de sua trajetória profissional nessa empresa ao fato de ter trabalhado em conjunto 

com as áreas da operação, não tendo desenvolvido os diversos projetos ambientais e sociais 

apenas por conta própria, transmitindo a ideia de cooperação. Essa questão inspirou a escolha 

do tema e se assemelha à dinâmica narrada pelo Consultor 1 de como trabalha a área de 

sustentabilidade em sua empresa. 

 

Tema: A importância da proximidade da operação do negócio para os resultados positivos da 

área de sustentabilidade 

 

Conta que, inicialmente, a área de sustentabilidade era ligada a um diretoria de suporte 

operacional. Porém, devido ao perfil de atuação, a dificuldade em conseguir avanços era 
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muito grande. Isso porque, ao invés de fornecer real suporte às áreas operacionais (no caso às 

obras), funcionava na verdade como uma fiscalização da operação. Por isso, a relação entre as 

áreas era muito complicada. Essa experiência gerou no Coordenador uma reflexão sobre a 

realidade e o mesmo conta que resolveu transformar a forma de lidar com as obras. Ao invés 

de fiscalizar, passou a oferecer ajuda para a solução de problemas, passou a trabalhar em 

conjunto com as mesmas. Além disso, começou a mostrar internamente as boas iniciativas 

realizadas na operação, no sentido de cuidado ambiental e projetos sociais, o que era muito 

valorizado pela empresa. Dessa forma, a área de sustentabilidade ganhou expressão e 

credibilidade junto à operação do negócio e passou a ser bastante reconhecida dentro da 

organização. 

A fim de mostrar também ao mercado o que a empresa fazia em termos de 

sustentabilidade, essa área foi transferida para a diretoria comercial. Desenvolvia planos 

“gigantescos”, segundo ele, que eram considerados pioneiros no setor de construção civil. A 

empresa ganhou reconhecimento externo, prêmios e foi alvo de matérias e entrevistas em 

publicações como o Valor Econômico. O Coordenador 2 cita que passou a chamar o 

presidente para dar as entrevistas e depoimentos, o que o fez entender mais da área e valorizá-

la ainda mais. 

Aborda que, nesse período, reduziram o foco nas operações, o que não foi positivo. 

Resolveram balancear as duas áreas de atuação e conseguiram um “meio termo”, a fim de que 

o suporte às operações não fosse sacrificado. E, finalmente, decidiu-se retornar a área de 

sustentabilidade para a diretoria operacional. 

Como exemplo de atuação junto às obras, relata que, para cada uma que iria iniciar, 

construíam um mapa de conflitos e um plano socioambiental. Afirma que era um 

planejamento muito bem estruturado, com indicadores inclusive. 
Por exemplo você tem uma rodovia que vai de Minas a São Paulo, de Belo 
Horizonte a São Paulo. A gente mapeava o caminho todo onde tinham 
comunidades, onde tinham quilombolas, onde tinham comunidades fragilizadas, 
onde tinha vulnerabilidade de crimes, onde tinha violência contra a criança, onde 
tinha índices de estupro. A gente fazia uma analise extensa dos indicadores sociais e 
ambientais, daí construía o mapa de conflitos para esse projeto. 
 

Ao ser indagado sobre a construção de conhecimento ao longo de sua trajetória, comenta 

que a maior parte desse foi sendo adquirido por meio de “enxergar oportunidades”. 
Então enxergava uma oportunidade, ia lá e buscava o conhecimento por conta 
própria... Então a maior base do meu conhecimento era na raça. 
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Conta também que, ao desenvolver projetos sustentáveis, começou a se inserir em 

iniciativas da FGV, USP e do Instituto Ethos. E afirma que nesses grupos as trocas eram 

muito positivas, que esse ambiente externo lhe proporcionava muito conhecimento. 

Em termos de vivências que mais teriam lhe proporcionado aprendizado, cita que foi a 

prática, especialmente estar perto das obras. 
Você está perto da operação da empresa. Eu tinha tudo para não fazer isso, nunca 
tinha sido feito. Então se eu continuasse dentro de uma repartição pública, se eu 
continuasse sentado lá fazendo o “beabá”, o que sempre foi feito, eu poderia estar 
até hoje lá fazendo isso. Só que não, eu optei por me aproximar da operação. Eu 
montava um cronograma para mim que eu ia em toda obra duas vezes por ano... E 
essa relação com o pessoal que executa, disparadamente era a que proporcionava 
mais conhecimento. 
 

Em sua opinião, a maioria dos cargos de sustentabilidade trabalha isolado da operação, 

situação que chama de “sustentabilidade corporativa”. E diz que o que mais lhe proporcionou 

conhecimento foi não ter atuado dessa forma, mas sim próximo à operação. Era de onde 

tirava ideias e inspiração para desenvolver as ações de sustentabilidade. Afirma que essa 

proximidade da operação possibilitava um outro olhar sobre a empresa e o conhecimento de 

boas práticas em cada obra, o que possibilitava o desenvolvimento de programas que seriam 

compartilhados com as diversas operações (obras). 

Essas boas práticas geraram resultados, ambientais, sociais e econômicos, os quais eram 

medidos. Exemplifica dizendo que um plano de gestão de água em uma construtora pode 

economizar em torno de oito milhões por ano. Um plano de gestão de carbono bem executado 

pode economizar em torno de 12 milhões por ano. E conclui que esses resultados são muito 

importantes para que a organização valorize a área de sustentabilidade, pois, em um sistema 

capitalista, não se pode dar importância apenas à ação, à boa prática, mas também ao 

desempenho financeiro, que seria o pilar econômico. 

Quando fala do significado de sustentabilidade, traz também a perspectiva de que uma 

atividade sustentável é a que consegue estar conectada com o negócio. E, assim como o 

Consultor 1, traz a ideia de valor compartilhado. Diz também que a sustentabilidade deve 

estar incorporada em todos os níveis de uma empresa. Que não é simplesmente uma área 

ambiental, ou social, ela tem que “conversar com o todo”. E, mais do que tudo, precisa gerar 

valor compartilhado, ou seja, benefícios tanto para a sociedade quanto para a organização. 
... qualquer organismo que queira praticar uma atividade sustentável, que ela 
consiga colocar a atividade no centro do seu negócio. A sustentabilidade para mim, 
eu cheguei num nível de pensamento que a sustentabilidade está muito mais 
próxima do valor compartilhado. Não sei se você conhece os conceitos de valor 
compartilhado... A sustentabilidade tem que estar incorporada em todos os níveis da 
empresa... E a gente só conseguiu bons resultados porque a alta direção entendeu 
isso no conceito. A gente não ficou tentando vender no dia a dia pra direção 
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projetinhos que não tem impacto. Sempre a gente chegou com projetos estruturados, 
com projetos que fizessem sentido para o negócio. Vamos investir aqui e isso vai 
retornar pra empresa dessa forma, vai trazer um resultado pra empresa. O conceito 
de sustentabilidade pra mim passa por isso daí. 
 

Por fim, conta que a visão de sustentabilidade que a empresa tem é muito próxima da 

sua. É um caminho na linha de valor compartilhado, usam inclusive o termo geração de valor. 
A construtora como sustentabilidade é uma visão muito próxima da minha que te 
passei. É um caminho ao valor compartilhado. Que a gente até usava o termo 
geração de valor, não usava o termo valor compartilhado; as pessoas ainda não 
entendem muito bem o que é valor compartilhado. Hoje a sustentabilidade dentro da 
construtora, ela tem uma visão de geração de valores em todos os níveis. Desde a 
sua cadeia de fornecimento até seus funcionários. 
 

O relato desse profissional possui semelhanças com a narrativa do Consultor 1, que 

também elabora bastante o modelo de valor compartilhado para a sustentabilidade e 

conseguiu envolver todas as áreas do negócio, o que é muito valorizado pelo entrevistado. 

Em ambas as histórias, os profissionais envolvidos dão seus depoimentos colocando em 

perspectiva a importância do vínculo a ser estabelecido entre a área de sustentabilidade e o 

negócio da empresa, para o sucesso da atuação dos profissionais dessa área. O Coordenador 2 

fala explicitamente que o conceito de valor compartilhado ajuda a alta direção a valorizar a 

sustentabilidade e começar a apoiar e aprovar as ações e projetos. Importante ressaltar que o 

valor que se traz para a empresa com as ações de sustentabilidade não significa 

necessariamente lucro ou resultado financeiro. Pode ser retorno de imagem, reputação, 

estreitamento de relacionamento com clientes e fornecedores, evitar multas, bom 

relacionamento com as comunidades no entorno, para citar alguns exemplos. Os discursos do 

Consultor 1 e do Coordenador 2 transmitem a ideia de uma estratégia eficaz para o 

envolvimento da alta direção – Board – das empresas, gerando, assim, seu envolvimento 

positivo com sustentabilidade. Dessa forma, tanto a área quanto o profissional de 

sustentabilidade vão ampliando sua relevância e importância na empresa. 

Esses relatos apresentam algo muito significativo para a comunidade de profissionais 

dessa área, pois trazem uma ideia prática que foi implementada em suas empresas e que deu 

certo enquanto estratégia de sensibilização para a importância da sustentabilidade. Ou seja, 

colocaram na prática o conceito de valor compartilhado de Porter e Kramer (2011) e foram 

bem sucedidos quanto a gerar envolvimento de quem decide e aprova, de quem será 

responsável por manter ou extinguir essa área de sustentabilidade. 
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4.2.11 Superintendente 1 

 

Nome do cargo: Superintendente de Gestão Ambiental (empresa binacional do setor elétrico) 

 

Essa narrativa traz uma trajetória em sustentabilidade permeada por diversas 

experiências, em empresas e no mundo acadêmico, que ajudaram a construir o conhecimento 

desse profissional, principalmente por meio da adoção de uma postura de abertura para novas 

descobertas, o que inspirou o tema. 

 

Tema: A importância do conhecimento interdisciplinar para a atuação do profissional em 

sustentabilidade 

 

Formado em biologia, que afirma ser um curso muito amplo, foi buscar em um mestrado 

no Canadá uma especialização na área de conservação. Conta que esta é uma área bastante 

valorizada naquele país e também atrelada a processos produtivos, o que lhe conduziu para 

estudar geoprocessamento, planejamento e desenvolvimento regional. Descobriu que essas 

áreas necessitavam do trabalho de biólogos, o que, segundo ele, “abriu-lhe a cabeça”. Conta 

que, a partir desse aprendizado, deixou de ser apenas biólogo para ser também gestor. Teve 

aulas de economia, economia da pesca e até de contabilidade, para contabilizar passivos 

ambientais. E, ao retornar ao Brasil e iniciar um doutorado na área de ecologia, ampliou o 

escopo das áreas estudadas e do projeto final. 
Aí sim eu comecei a ver a importância da gente abrir a cabeça pra não ficar só 
fechado na sua área e com essa experiência acho que ganhei um pouco de foco até 
porque a gente saiu em jornal, ganhamos prêmios. 
 

Trabalhou também como gerente de sustentabilidade em um banco, onde permaneceu 

por cerca de cinco anos. Depois retornou ao mundo acadêmico, onde foi professor, 

pesquisador e gestor na reitoria. 

Afirma que foi construindo conhecimento em sustentabilidade muito com a prática, a 

leitura e também vendo o exemplo de outras empresas. 
... Muito na prática e leitura. A prática é no dia a dia tentando achar soluções 
internas, claro sempre olhando na literatura outros exemplos e também fazendo 
benchmark. Acho que o benchmark me ajudou muito, fiz com algumas empresas 
que me inspiravam e acabei aprendendo muito nesse benchmark. 
 

Menciona também o processo de criatividade como um elemento que ajuda no 

aprendizado do dia a dia. 
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Ao ser indagado sobre a questão de a experiência gerar aprendizado em sustentabilidade, 

além de confirmar que isso ocorre, cita que seria muito interessante se as pessoas tivessem 

algum tipo de preparo antes. 

Aborda o fato de que, quando algumas coisas dão certo e outras não, esse ocorrido gera 

reflexão. Como exemplo, relata a iniciativa de redução de carbono por viagem de avião, 

realizada no banco onde trabalhava. Existia uma meta de 15% de redução ao ano, o que era 

arrojado. Havia resistência por parte dos colaboradores que precisavam viajar para visitar 

clientes. Porém, o banco contava com recursos de salas VIP com vídeo conferência em 

diversos estados. Durante um tempo, não conseguiam solução para que se respeitasse a 

recomendação, até que tiveram a ideia de atrelar essa meta à meta do presidente, o que foi a 

solução. O Superintendente 1 declara que esse foi um bom aprendizado, pois ficaram mais de 

um ano “batendo cabeça”, sem saber como solucionar a questão. A reflexão que vem a partir 

daí gerou aprendizado para situações futuras. 

Com relação ao significado de sustentabilidade, esse foi o único profissional que citou 

um conceito muito parecido com o de sustentabilidade forte, que “tem como fundamento a 

constatação científica de que qualquer ação humana se dá no âmbito dos limites do Planeta, 

ou da biosfera, onde a humanidade habita. Isso inclui a vida social em geral e as atividades 

econômicas em particular” (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012, p. 51). O entrevistado elabora 

seu pensamento nessa direção: 
... eu parto do principio que nós vivemos num planeta, num sistema ecológico que 
nos supre de serviços e que nós não podemos, independente das atividades sociais 
ou econômicas que nós fazemos, nós dependemos do ambiente natural para 
qualquer coisa. Então no meu entendimento como ecólogo e acho que talvez eu 
tenha essa tendência, as atividades que nós desenvolvemos, tanto ecológicas quanto 
sociais têm que propiciar que os serviços ecossistêmicos continuem sendo viáveis... 
o ambiente natural é uma base maior que sustenta todo o resto, governança, 
desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. 

 

Ele deixa clara sua opinião de que o meio ambiente é soberano em relação a todas as 

outras dimensões. Ou seja, acredita que o desenvolvimento de todas as ações de 

sustentabilidade deve considerar o meio ambiente como a base que sustenta tudo. 

Apesar dessa visão mais elaborada de sustentabilidade, segundo Bursztyn e Bursztyn 

(2012), em comparação com o Triple Bottom Line (ELKINGTON, 2012), o executivo ainda 

possui desafios básicos em sua empresa, como o de sensibilizar para a importância que a 

sustentabilidade tem para o negócio. Essa dissonância pode indicar que sua empresa não está 

preparada para este tipo de visão e ainda se encontra em um momento de desenvolvimento e 

amadurecimento da sustentabilidade na organização. 
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Considerando todas as trajetórias dos profissionais de sustentabilidade entrevistados, 

algumas delas apresentam similaridades, como a seguir: 

A sustentabilidade transversalizada na organização e próxima ao negócio foram as 

dinâmicas observadas nas narrativas do Consultor 1 e do Coordenador 2. Nesses dois casos, 

os profissionais ressaltam que os resultados positivos das respectivas áreas de 

sustentabilidade, onde atuam, ocorrem na medida em que eles trabalhem próximos ao 

negócio, em contato com profissionais de outras áreas, falando a linguagem do business. 

Explicam que desenvolvem as diversas ações de sustentabilidade de forma a estarem 

alinhadas aos objetivos organizacionais, ou seja, os projetos sociais e ambientais contribuem 

para trazer benefícios à sociedade e ao meio ambiente, mas também entregam valor ao 

negócio – conceito de valor compartilhado. Assim, a sustentabilidade empresarial passa a ser 

uma responsabilidade de todos, com uma governança estruturada e indicadores estabelecidos. 

Ambos os gestores parecem ter desenvolvido uma forma específica para lidar com as áreas e 

conseguir engajá-las nos desafios de sustentabilidade, sempre levando em consideração a 

realidade do negócio. 

A sustentabilidade com foco no regulatório, “licença para operar” e reputação foi a 

dinâmica observada nas narrativas do Diretor 3 e do Gerente 3. As ações de sustentabilidade 

desenvolvidas em suas empresas mantêm foco na tentativa de minimizar o risco de questões 

regulatórias associadas à cadeia produtiva, a fim de garantirem a “licença para operar”, bem 

como agregarem para um retorno positivo de reputação. Dessa forma, o escopo de atuação da 

área de sustentabilidade fica mais restrito e não necessariamente endereça todos os desafios 

sociais e ambientais com os quais a organização poderia contribuir. 

Com relação aos processos de aprendizagem dos profissionais entrevistados, todos eles 

foram unânimes em citar a aprendizagem através da experiência, bem como a aprendizagem 

social enquanto dinâmica de se fazer benchmarking com outras empresas e participar de 

fóruns de discussão, como sendo as principais formas de aprendizagem em sustentabilidade. 

A grande maioria, mesmo os que tiveram vivências de aprendizagem formal, afirma que a 

área carece de formação específica e de oportunidades estruturadas de aprendizagem formal. 

Esta Parte II de apresentação e análise dos resultados mostrou como se desenrolaram as 

trajetórias profissionais e de aprendizagem dos entrevistados no estudo. Pôde-se também 

compreender que principais motivadores direcionaram a atuação dos mesmos nas áreas de 

sustentabilidade. Mesmo com a diversidade de vivências relatadas, fica claro que o 

desenvolvimento da sustentabilidade nas diversas empresas se mostra algo desafiador, 

principalmente pelo fato de ser uma área que envolve múltiplos atores com níveis distintos de 
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conhecimento em relação ao tema. Esse conhecimento de cada um se forma principalmente 

pela experiência do dia a dia no exercício de suas respectivas funções e pela tentativa e erro. 

Ao descreverem suas vivências que citam gerar aprendizado, pode-se perceber a equivalência 

do processo ao da aprendizagem experiencial de Kolb (1984), em que cada estágio cumpre 

um papel importante – o da experiência em si, o das reflexões, o da conceituação e o da 

estruturação desse conjunto de referências para experiências futuras. 

Em segundo lugar em importância para o ganho de conhecimento, se atribuiu muito foco 

ao processo de benchmarking. Ao invés de somente criar-se novas ações e iniciativas por 

meio de inovação, os profissionais valorizam muito o que se pode aprender com as outras 

empresas, talvez como uma estratégia para concorrer com as demais organizações. A criação 

de grupos multifuncionais também é citada como um exemplo de atividade que agrega valor 

ao aprendizado em sustentabilidade. 

No entanto, algumas narrativas mostram que a associação de sustentabilidade com 

voluntariado ainda é uma realidade comum. A ideia de sustentabilidade envolvendo a noção 

de valor compartilhado apareceu somente nas narrativas do Consultor 1 e do Coordenador 2. 

Esta diversidade de foco e definições evidencia como o conceito dessa ideia-força ainda 

é difuso. Um conceito de sustentabilidade que se aproxima da proposta de Bursztyn & 

Bursztyn (2012), e que complexifica um pouco mais a ideia de sustentabilidade, indo além de 

uma lógica mais instrumental, ancorada na noção do Triple Bottom Line de Elkington (2012), 

aparece somente na fala do Superintendente 1. Este afirma que “... eu parto do principio que 

nós vivemos num planeta, num sistema ecológico que nos supre de serviços e que nós não 

podemos, independente das atividades sociais ou econômicas que nós fazemos, nós 

dependemos do ambiente natural para qualquer coisa”. 

Finda esta Parte II, que mostrou os processos de aprendizagem dos profissionais de 

sustentabilidade ao longo de suas trajetórias, bem como o significado que atribuem à 

sustentabilidade, se abordará na Parte III o papel e lugar que esse profissional vem ocupando 

nas organizações, com o propósito de entender os desafios, dificuldades, avanços e 

tendências vivenciados por eles. 
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4.3 Parte III – O papel e lugar que o profissional de sustentabilidade vem assumindo nas 

organizações ao longo de suas trajetórias profissionais: desafios, dificuldades, avanços e 

tendências 

 

Conforme revisão sistemática realizada na primeira parte deste estudo, viu-se que poucas 

são as pesquisas que exploram o profissional de sustentabilidade nas empresas, a dinâmica de 

atuação deste ou seus processos de aprendizagem. Da mesma forma, escassas são as 

discussões acerca do lugar que esse profissional vem ocupando nas organizações, sobre qual 

é seu principal papel e como atuam para cumprir os desafios do cargo, vencer as dificuldades 

do dia a dia ou mesmo conquistar avanços em relação à sustentabilidade nas empresas. A 

presente pesquisa se propôs a explorar o tema na intenção de trazer contribuições para essa 

discussão. 

As narrativas dos diversos entrevistados apresentam várias analogias que ilustram como 

compreendem o papel do profissional no exercício de sua função e seus desafios. Relatam, 

sobretudo, quais as principais necessidades que se apresentam quando uma organização 

decide trabalhar com sustentabilidade, ou mais do que isso, quando esta precisa internalizá-la 

e torná-la parte da estratégia empresarial. Reforçam que, para que esse processo avance, é 

fundamental que os profissionais de sustentabilidade promovam o engajamento e o 

envolvimento de todos os colaboradores com os desafios da sustentabilidade. Mais do que 

isso, é preciso que este profissional dissemine o conhecimento acerca da sustentabilidade 

entre todos, uma vez que avaliam que ainda é baixo o nível de familiaridade com o tema nas 

organizações, bem como da sociedade de um modo geral. Não menos importante, faz-se 

necessário que o profissional de sustentabilidade tenha habilidade suficiente também para 

sensibilizar toda a organização acerca da importância do assunto para os negócios, mostrando 

que a sustentabilidade pode ser estratégica e contribuir positivamente para o alcance de 

resultados positivos.	  Segundo as narrativas dos entrevistados, muitos profissionais das outras 

áreas ainda veem as ações de sustentabilidade como “um tópico a mais na agenda”, como se 

fosse um problema. Além disso, como os resultados de algumas dessas ações não são de 

curto prazo, os executivos têm mais dificuldade ainda em valorizar a sustentabilidade. 

Todos os participantes do estudo ressaltam a importância desse processo de engajamento, 

envolvimento, disseminação e sensibilização acerca do tema, afirmando que o mesmo 

consiste em um dos grandes desafios do cargo. Esses relatos sinalizam que a fase de 

sensibilização não está ainda superada nas empresas pesquisadas, o que tem consequências 

diretas para o trabalho desses profissionais. Pode-se inferir que enquanto não se avança na 
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fase de convencimento e engajamento, o seu potencial de atuação permanece limitado ou não 

evolui tanto quanto poderia. 
Eu acho que o maior desafio... é você convencer a alta direção de que 
sustentabilidade gera valor para a empresa, que gera economia, traz recursos 
(Coordenador 2). 
 
Acho que a gente tem uma dificuldade em qualquer empresa de capital aberto, que 
tenha uma próxima reunião de acionistas, de entregar resultado no curto prazo 
versus pavimentar o longo prazo. Então acho que a área de sustentabilidade sofre 
muito desse desafio. Toda hora tem que se provar como uma área relevante, isso é 
algo que tira muito a energia dessa área (Gerente3). 
 
Acho que para a gente [o desafio] era às vezes convencer da importância de 
algumas coisas, consequentemente justificar investimento para isso, às vezes 
convencer as pessoas de que não estou levando mais um trabalho para elas fazerem 
ou mais uma complexidade para o business, mas estou levando uma solução que no 
longo prazo tem um impacto muito positivo (Gerente 1). 
 
Acho que o principal papel do meu cargo era o envolvimento de todas as unidades, 
esse foi o principal (Gerente 4). 
 

Os desafios apresentados pelos executivos pesquisados alinham-se com o papel do cargo. 

Dessa forma, seja no papel ou no desafio descritos, podem ser encontradas menções a essas 

necessidades abordadas. A Diretora 1, por exemplo, afirma que tem um papel de articuladora, 

porque precisa muito do apoio dos colaboradores da empresa, e o papel de convencer as 

pessoas de que a sustentabilidade deve permear todas as áreas da organização. Como 

desafios, cita especificamente a necessidade de convencimento do presidente sobre a 

importância de seu envolvimento com sustentabilidade, a necessidade de ter de lidar com a 

ausência de interlocutores que entendam de sustentabilidade na empresa para discutir os 

projetos e também o desafio de conseguir estar presente em todos os fóruns de discussão em 

sustentabilidade, representando sua instituição. Uma história que ela conta sobre como 

oferecia “lanches surpresa” para atrair as pessoas para as reuniões é bem ilustrativa do 

cenário que vive este profissional e até onde vão em seus esforços para criar uma 

disponibilidade dos profissionais de outras áreas para ouvirem sobre sustentabilidade, dada a 

dificuldade e resistência por parte destes. 
... Uma das coisas muito bacanas que eu gostava de fazer, eu promovia muitos 
“brown bags” [“saquinhos marrons”], tinha lá o saquinho com o lanche dentro, 
como era nos EUA, botava lanche, uma maçã dentro do saquinho e falava "você 
quer conhecer mais da minha área? Vamos lá no auditório, nós comemos juntos e eu 
te conto". Isso era muito legal. Em alguns países da América latina, escritórios 
pequenos principalmente esperavam o dia em que eu estava lá para poder contar, 
poder dividir as experiências que eles tinham, apresentar outras instituições para 
que a gente fizesse alianças. Então é uma coisa que foi construída. Por isso que eu 
digo que é um articulador... Funcionava super bem. Assim, o profissional que não 
está ali no dia a dia da nossa área, que não tem as nossas metas especificamente, 
sente quando ele participa (Diretora 1). 
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Já a Diretora 2 relata que assumia diversos papéis na empresa: o de facilitadora, que 

trabalhava junto às outras áreas para desenvolver projetos de sustentabilidade, o papel de 

advogar em prol da sustentabilidade, sempre reportando ao presidente ou CEO, e o papel de 

“comandar” a sustentabilidade na organização. Compara seu trabalho com o de um maestro: 

“Não existe orquestra sem maestro, porque é ele quem dá o tom da orquestra”. Como 

principais desafios, cita o fato de ter de lidar com a falta de conhecimento em 

sustentabilidade por parte da alta liderança da empresa e também com a falta de valorização 

em relação ao tema. 
... um papel é ser a facilitadora para os que estão cuidando de sustentabilidade, 
então eu me coloco como um apoio para ajudar um profissional que está me 
contratando, uma facilitadora eu falaria que eu sou, isso do lado do mundo 
comercial da consultoria... No sentido de que é o que comanda a sustentabilidade 
dentro daquela [empresa]... Eu acho que o papel do profissional de sustentabilidade, 
posso fazer duas comparações, uma comparação é mesmo com o profissional de 
saúde que tem mil tipos de conhecimento, mas tem um que prescreve, tem um que 
dá o diagnóstico e tem um que opera e ele tem nome, se chama médico, esse é o que 
eu chamo de profissional de sustentabilidade, mas ele precisa da enfermeira, precisa 
até da faxineira do hospital, precisa que todo mundo colabore, fisioterapeuta, fono, 
todo mundo é profissional da área da saúde, mas tem um que prescreve. Ou poderia 
dar o exemplo da palavra mesmo orquestrar do maestro, posso ter o que toca o 
violino, o baixo, a flauta, cada um tocando um instrumento, mas se eu não tenho 
quem vai reger isso para ficar harmônico e virar uma sinfonia, eu não tenho uma 
orquestra, não existe a orquestra sem o maestro, porque é ele quem dá o tom da 
orquestra... O profissional de sustentabilidade tem que em algumas áreas, não é 
fumar o cachimbo da paz, é dar a mão e andar junto, planejamento estratégico. O 
vice presidente financeiro, toda a área ambiental da empresa, toda a área de RH da 
empresa, toda a área de comunicação... Eu realmente acredito que se eu não tiver a 
pessoa que [tem assento] para advogar sobre as questões de sustentabilidade, vai 
ficar capenga (Diretora 2). 
 

Na mesma linha, a Gerente 2 diz que tem o papel de articuladora e embaixadora, para 

promover a articulação com vários atores internos e externos, visando a quebra de 

paradigmas em relação à sustentabilidade. Como a empresa trabalha com todos os seus 

colaboradores enquanto voluntários, o desafio por ela descrito é o ter de lidar com a falta de 

disponibilidade dessas pessoas para executar os projetos, ou seja, é o desafio de competir com 

as prioridades do trabalho diário de todos; é ter colaboradores disponíveis para as ações de 

sustentabilidade. 
O meu papel hoje, eu me vejo como uma articuladora e em alguns casos uma 
embaixadora de quebra de paradigma de mudança cultural... A partir do momento 
que uma empresa coloca uma  área como essa, é por que ela deu valor. Então isso 
para mim é um ponto super importante. Mas mesmo tendo o valor, como é que você 
transfere esse valor para sua organização? Então assim, eu vejo meu papel hoje 
nessa articulação, nessa parte de embaixadora de poder fazer a articulação com 
vários atores tanto internos como externos, líder de organização que é você falar 
com todos os níveis e conseguir se comunicar em todos os níveis como a pessoa que 
pode fazer a articulação e pode trazer projetos ou pode ser a viabilização de 
projetos... (Gerente 2). 
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O Gerente 1 afirma que tem o papel de convencer a diretoria acerca da importância da 

sustentabilidade, além de mostrar o valor da mesma para a empresa. Além deste, também tem 

o papel de tentar entender o business e como torná-lo mais sustentável. Seus desafios são na 

mesma direção: necessidade de convencimento acerca da importância da sustentabilidade 

para o negócio e necessidade de justificar investimento para a área. 
Como gerente de sustentabilidade é um papel de tentar entender o business, era o 
mais importante, o que a gente fazia era muito voltado para o business o tempo 
inteiro, como a gente tornava o business um pouco mais sustentável... Acho que o 
trabalho era o tempo inteiro de conhecer, de conversar com as pessoas, entender o 
que acontecia na ponta... Algumas coisas de sustentabilidade exigem investimento, 
acho que tinha um papel muito grande de convencimento na diretoria da 
importância de tudo isso, o tempo inteiro a gente tinha que provar o beneficio de 
tudo isso (Gerente 1). 
 

A Coordenadora 1 apresenta papéis e desafios similares aos do Gerente 1. Ela não usa 

nenhuma analogia para ilustrar seu papel, mas conta que tinha os papéis de conectar tudo e 

mostrar que sustentabilidade fazia sentido para a empresa e o papel de mostrar também que a 

sustentabilidade não é algo pontual, mas algo que deve estar ligado à estratégia da 

organização. Seus desafios eram os de convencimento e defesa dos projetos junto à 

presidência e também o de falar a linguagem do negócio. 
Acho que de conectar tudo todas as pontas ali e mostrar que tudo aquilo estava num 
mesmo... Tudo aquilo faria sentido, tudo aquilo estava no mesmo arcabouço, que 
não eram coisas totalmente espalhadas e que aquilo tinha que fazer sentido para a 
empresa também. Acho que tinha um papel muito no sentido de mostrar que não era 
uma coisa jogada ou pontual, era uma coisa que tinha que fazer sentido, tinha que 
estar ligado à estratégia. Para estar ligado à estratégia tinha que estar conectado 
(Coordenadora 1). 
 

O Superintendente 1 evoca o termo diplomata para definir seu principal papel, o de 

mediador entre a equipe comprometida com a sustentabilidade e a gestão superior da 

empresa, que segundo ele tem menos conhecimento sobre sustentabilidade. Vale destacar 

que, por meio dos relatos contidos nas diversas narrativas sobre o escopo das funções e pelo 

nome dos cargos dos entrevistados, pode-se inferir que este seja o de maior nível hierárquico. 

E foi o único executivo a comentar a necessidade de gerenciar a dinâmica entre seus 

funcionários e a gestão superior, dadas as diferenças de nível de conhecimento em 

sustentabilidade por parte dos dois grupos. Como principal desafio, aponta a falta de 

conhecimento em sustentabilidade também por parte da gestão de modo geral, e não somente 

a superior, que possui uma visão ainda muito restrita do que é sustentabilidade, o que muito 

dificulta a atuação do profissional dessa área na empresa. 
Acho que hoje o meu papel é bem desafiador para justamente gerenciar a 
expectativa de uma equipe que é muito comprometida com a questão, porque os 
especialistas, o pessoal que trabalha com a questão da sustentabilidade, eles estão 
comprometidos com a causa. Geralmente, na maioria dos casos tem a causa na veia, 
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no sangue. E o pessoal da gestão superior...	  Então eu acho que meu papel hoje é de 
um diplomata entre as duas áreas. Eu tenho que tentar trazer a equipe sempre 
animada pra fazer suas atividades e atingir os nossos pontos e metas, focos... 
Principalmente a visão das pessoas de um modo geral, da gestão, das pessoas que 
não são da área, a visão é ainda muito restrita do que é sustentabilidade, a questão 
ambiental é extremamente [mal interpretada]... Existe um analfabetismo de 
conteúdo da questão da sustentabilidade, principalmente ambiental 
(Superintendente 1). 
 

O Consultor 1 é o único que fala explicitamente que o papel do profissional de 

sustentabilidade é agregar valor ao negócio, como consultor interno, por meio de ações de 

sustentabilidade. Além deste, traz uma perspectiva importante de empoderamento do 

negócio, afirmando que também possui o papel de disseminar o conhecimento em 

sustentabilidade, a fim de empoderar o negócio, fazendo com que esse conhecimento fique 

acessível a todos os profissionais da empresa. 
Meu papel é, como eu torno toda a minha expertise, meu conhecimento, tudo isso 
que estou criando, acessível para todo mundo de uma forma rápida, fácil... mas eu 
estou concentrado mesmo na parte de ajudar os negócios. O que significa isso? Na 
[nome da empresa], eu não implemento nada em sustentabilidade, de fato, não tenho 
um papel de fazer um programa com fornecedores, eu não faço isso, quem tem que 
fazer é a área de compras, cada um é o responsável. Qual é o meu papel nisso tudo? 
Conheço todas essas ações, ajudo, dou a consultoria, por isso meu cargo é consultor, 
consolido tudo isso... Vou nos negócios, nesses 14 que eu comentei com você e falo 
assim,	   quais são seus clientes-chave? O que é potencial, o que é prospect, quais 
aqueles que você quer manter a conta? Não estou falando de sustentabilidade, estou 
falando de negócio... Eu faço uma avaliação de sustentabilidade em cima disso, 
alguns tem um nível de maturidade maior, outros nunca ouviram falar e outros tem 
metas, mas não tem nada implementado. Então para cada perfil eu faço alguma 
coisa ou não, faço a avaliação, levo uma proposta para o negócio e falo: o 
diagnóstico de sustentabilidade desses clientes é isso, visto esse diagnóstico eu 
queria te falar que eu tenho esse cardápio aqui de ações (Consultor 1). 

 

Essa fala deixa clara a forma de atuação desse profissional, cuja empresa parece estar em 

uma fase mais desenvolvida de disseminação e implementação da sustentabilidade no 

business. Quando aborda seus desafios, explica que os atuais são diferentes dos desafios de 

cerca de dez anos atrás. Nessa época, o principal ainda era o de sensibilização para a 

importância da sustentabilidade. Atualmente, alinhado ao seu papel de gerar valor para o 

negócio, conta que seu principal desafio é o de como “transformar sustentabilidade em 

vendas”, como mensurar em números, ou seja, qual é o benefício que as ações de 

sustentabilidade agregam ao negócio, como falar a linguagem do negócio. 
... ajudo os negócios e eles veem valor nisso, vou lá e falo a linguagem do negócio, 
conheço os (negócios) da [empresa] e tem vezes que está o gerente de 
sustentabilidade na reunião com a gente do cliente. A gente fala a mesma língua, o 
cara do negócio fala "que bom que você estava aqui porque eu não entendi nada que 
ele falou", mas ao mesmo tempo converso com o cara de compras pra gente tentar 
assim "posso te ajudar a ser mais sustentável, mas tem que comprar mais de mim", 
então assim, tem essa troca aí (Consultor 1). 
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O Consultor 1 é o único profissional de sustentabilidade que afirma que a fase de 

sensibilização acerca da importância da sustentabilidade já foi ultrapassada. 
... [um dos principais desafios] que eu enfrentei quando eu cheguei aqui na 
[empresa] há 10 anos, o tema sustentabilidade era um tema de sensibilização... Era 
assim muito sensibilização. Hoje aqui, você pergunta pra qualquer pessoa: 
sustentabilidade é importante para o seu cliente? Para a [nossa empresa]? Pode 
parar qualquer colaborador que ele vai falar que é. O meu desafio, que ele vai me 
pressionar é como eu transformo isso em vendas. Faz, é bacana, mas e aí, para que 
serve no dia a dia? Como eu transformo isso em vendas? Esse é meu desafio, é 
mostrar essa mensuração em números, porque a gente está numa empresa 
(Consultor 1). 
 

O Coordenador 2 afirma que seu papel é fazer com que a empresa respeite o meio 

ambiente e as pessoas mas, de forma similar aos anteriores, diz que seu principal desafio é o 

de convencer a alta direção de que sustentabilidade gera valor para a empresa, gera economia, 

traz recursos. Mas ele conta que já evoluiu no desafio, pois atualmente a empresa atribui ao 

significado de sustentabilidade a expressão geração de valor, assim como ele próprio. E 

mencionou explicitamente a expressão valor compartilhado. 
Eu acho que o maior desafio que a gente colocou lá trás e por conta desse desafio a 
gente conseguiu galgar esse caminho todo que te contei, eu acho que é você 
convencer a alta direção de que sustentabilidade gera valor para empresa, que gera 
economia, traz recursos... Então hoje a gente olhando como construtora... A 
construtora como sustentabilidade é uma visão muito próxima da minha que te 
passei. É um caminho ao valor compartilhado. Que a gente até usava o termo 
geração de valor, não usava o termo valor compartilhado, as pessoas ainda não 
entendem muito bem o que é valor compartilhado. Hoje a sustentabilidade dentro da 
construtora tem uma visão de geração de valor em todos os níveis. Desde a sua 
cadeia de fornecimento até seus funcionários (Coordenador 2). 
 

A Gerente 4 cita que tinha o papel de envolver todas as áreas e também de assegurar 

políticas dentro da empresa que dessem apoio para a sustentabilidade. Esse segundo papel 

traz uma nova perspectiva, ainda não mencionada. Diz que seu desafio era ter de gerir seu 

próprio gestor de sustentabilidade pelo fato deste não ter conhecimento adequado no assunto. 

Como os demais, porém, afirma que também era um desafio ter que envolver os diversos 

gestores da organização em sustentabilidade, devido à falta de conhecimento e à não 

valorização acerca do tema. Vários profissionais entrevistados mencionam esse problema de 

falta de conhecimento dos executivos das empresas em relação à sustentabilidade, o que 

indica que essa pode ser uma realidade independente de tamanho, setor ou outras 

características das organizações. 

O Analista 1 é o mais vago de todos em sua definição de papel do profissional de 

sustentabilidade, dizendo apenas que este era relevante para alguns gestores e de menor 

importância para a maioria da organização, indicando que o interesse por sustentabilidade 

ainda se mostra setorial e não por parte de toda a empresa. Mas seu principal desafio se 
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apresenta alinhado ao que foi dito anteriormente: engajamento dos stakeholders tanto 

internos quanto externos para que entendam a importância da sustentabilidade enquanto 

estratégica para o negócio. 
O papel era bem relevante na nossa ótica aonde alguns dos gestores entendiam sim 
a importância do departamento e da área, porém, a grande maioria achava que era 
um adendo, uma coisa que era mais um marketing diferenciado (Analista 1). 
 

Por fim, o Diretor 3 e o Gerente 3 trazem a perspectiva de um papel distinto dos vistos 

até agora. Em consonância com seus motivadores em relação à sustentabilidade na empresa, 

fazem uma conexão entre o papel desse profissional e a reputação da organização. O Diretor 

3 afirma que tem o papel de garantir que a estratégia da área contribua para a preservação da 

imagem e reputação da corporação e também o de manter contato com os diversos 

departamentos que irão implementar a estratégia de sustentabilidade. Menciona também um 

desafio novo, o de vencer a barreira do produto que fabricam a fim de ser visto como uma 

empresa que, apesar de trabalhar com um produto de risco para a saúde, pode contribuir com 

as discussões em sustentabilidade em fóruns e grupos desse assunto. Ou seja, mesmo que a 

empresa fabrique um produto controverso, uma vez que este é lícito, a mesma pode ser 

sustentável em termos de ações sociais e ambientais. O Gerente 3 conta em sua narrativa que 

tinha o papel de relacionamento com as áreas da organização e de trabalhar a reputação e a 

comunicação da empresa. Traz como desafio algo parecido com o Consultor 1, a necessidade 

de mensurar os resultados positivos que a área proporciona, pois afirma que nem sempre é 

possível mostrar resultados financeiros ou de forma tangível e nem sempre os resultados de 

sustentabilidade são de curto prazo. 

No quadro 5, a seguir, são sintetizadas as analogias utilizadas pelos gestores para 

descreverem seus papéis, bem como os desafios que associam a seu cargo/função nas 

empresas. É importante dizer que esses papéis se confundem; no entanto, buscou-se destacar 

o que estava mais forte e representativo nos discursos desses profissionais durante o relato 

das suas narrativas. Destaca-se aqui, novamente, a quantidade de vezes que a palavra 

‘convencer’ apareceu tanto nos desafios, como em papel também. 
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Quadro Síntese 5 – Papéis e Desafios do Profissional de Sustentabilidade 

 

Entrevistado Analogias Papel do Profissional de 
Sustentabilidade 

Desafios do 
Profissional de 

Sustentabilidade 

Consultor 1 

O Consultor 

Consultor; 
Dar ‘consultoria’ interna às áreas 

da empresa para desenvolver 
ações que agreguem valor ao 

negócio e disseminem o 
conhecimento em 
sustentabilidade 

Mostrar o benefício da 
sustentabilidade para o 

negócio; 
Falar a linguagem do 

negócio 

Coordenador 2 
Convencer a alta direção 
de que sustentabilidade 

gera valor para a empresa 

Diretor 3 O preservador da 
imagem e 
reputação 

Garantir que a estratégia da área 
contribua para a preservação da 

imagem e reputação da 
corporação; 

Criar e manter relacionamento 
com as áreas 

Vencer a barreira de 
produto de risco 

Gerente 3 
Mensurar os resultados 

positivos que a área 
proporciona 

Superintendente 
1 

O Diplomata e 
Mediador 

Diplomata; 
Mediador entre a equipe 

comprometida com a 
sustentabilidade e a alta direção 

Falta de conhecimento em 
sustentabilidade por parte 

da gestão 

Diretora 1 

O Articulador e 
Embaixador 

 

Articulador porque precisa muito 
de apoio dos colaboradores da 

empresa; 
Convencer as pessoas de que a 

sustentabilidade permeia todas as 
áreas da empresa 

Convencer o presidente 
acerca da importância de 
seu envolvimento com 

sustentabilidade; 
Lidar com a ausência de 

interlocutores que 
entendam de 

sustentabilidade na 
empresa; 

Conseguir estar presente 
em todos os fóruns de 

sustentabilidade 

Coordenadora 1 

Conectar tudo e mostrar que a 
sustentabilidade faz sentido para 

a empresa; 
Mostrar que a sustentabilidade 

não é algo pontual, mas algo que 
deve estar ligado à estratégia da 

empresa 

Convencimento e defesa 
dos projetos junto à 

presidência; 
Falar a linguagem do 

negócio 

Gerente 2 

Embaixador da sustentabilidade; 
Articulação com vários atores, 
internos e externos, visando a 

quebra de paradigmas em relação 
à sustentabilidade 

Competir com as 
prioridades do trabalho 

diário de todos; ter 
colaboradores disponíveis 

para as ações de 
sustentabilidade 
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Gerente 4 

Envolver todas as áreas; 
Assegurar políticas dentro da 

empresa que dessem apoio para a 
sustentabilidade 

Gerir seu próprio gestor e 
envolver os diversos 

gestores da organização em 
sustentabilidade, devido ao 
não conhecimento e a não 
valorização acerca do tema 

Diretora 2 

O Facilitador, 
Maestro e 
Advogado 

Facilitador que trabalha junto às 
outras áreas da empresa; 

Advogar em prol da 
sustentabilidade na empresa; 

 “Maestro para reger a orquestra 
e virar uma sinfonia” 

Falta de conhecimento em 
sustentabilidade por parte 

da alta liderança da 
empresa e falta de 

valorização em relação ao 
tema 

Gerente 1 Convencer a diretoria acerca da 
importância da sustentabilidade; 

Mostrar o valor da 
sustentabilidade para a empresa; 

Tentar entender o business e 
como torná-lo mais sustentável; 

Advogar em prol da 
sustentabilidade 

Convencimento acerca da 
importância da 

sustentabilidade para o 
negócio; 

Justificar investimento 
para a área 

Analista 1 
 

Engajamento dos 
stakeholders tanto internos 
quanto externos para que 

entendam a importância da 
sustentabilidade enquanto 
estratégica para o negócio 

Fonte: a autora. 

 

Com relação às dificuldades vivenciadas pelos profissionais de sustentabilidade, estas 

transitam no mesmo universo que os desafios expostos, trazendo de novo apenas citações 

referentes a limitações de orçamento e número de pessoas trabalhando na área, mudança da 

alta gestão da empresa, provocando alteração do comprometimento dos novos executivos em 

relação à sustentabilidade, e falta de compreensão mais consensual dos conceitos de 

sustentabilidade entre as diversas empresas do mercado. Os profissionais pesquisados 

tenderam a considerar desafios e dificuldades como termos similares, pois muitas 

dificuldades citadas por alguns, foram os desafios de outros. Mais do que tudo, o  que as 

narrativas apontam como uma dificuldade é uma questão de legitimidade. A função/área/o 

profissional ainda não tem legitimidade suficiente. 
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Quadro Síntese 6 – Dificuldades Enfrentadas pelos Profissionais de Sustentabilidade 

 

Entrevistado Analogias Dificuldades 

Consultor 1 

O Consultor 

Dificuldade de sensibilizar, que segundo ele nem sempre dá certo; 
Ser resiliente e superar frustrações 

Coordenador 2 Conseguir que os clientes externos reconheçam os benefícios da 
sustentabilidade 

Diretor 3 
O 

preservador 
da imagem e 

reputação 

Vencer a barreira do produto – ser visto como uma empresa que, 
apesar de produzir um produto de risco, pode contribuir com as 
discussões em sustentabilidade (a dificuldade é igual ao desafio) 

Gerente 3 Ter que provar constantemente ser uma área relevante 

Superintendente 
1 

O Diplomata 
e Mediador 

Mudança da alta gestão da empresa que traz mudança de 
comprometimento em relação à sustentabilidade 

Diretora 1 

O 
Articulador e 
Embaixador 

 

Limitações orçamentárias da área de sustentabilidade; 
Dificuldade em se ter métricas para os projetos de sustentabilidade; 

Lidar com a questão de que os resultados de sustentabilidade são 
mais a longo prazo 

Coordenadora 1 Lidar com a desvalorização dos projetos de sustentabilidade por 
parte da presidência 

Gerente 2 

Falta de capacitação técnica dos colaboradores da empresa em 
sustentabilidade; 

Falta de “uniformização”/consenso dos conceitos de sustentabilidade 
entre as diversas empresas do mercado 

Gerente 4 Ser contratado como profissional de sustentabilidade por uma 
empresa que não entende nada do assunto e nem valoriza a área 

Diretora 2 

O 
Facilitador, 
Maestro e 
Advogado 

Limitações de orçamento para a área; 
Mudanças contínuas de liderança 

Gerente 1 
Limitação do número de pessoas trabalhando na área de 

sustentabilidade; 
Limitações de orçamento para a área 

Analista 1 
 

Falta de conhecimento em sustentabilidade por parte dos 
profissionais em geral 

Fonte: a autora. 
 

Além dos desafios e dificuldades, foram abordadas entre os entrevistados suas 

percepções acerca de avanços e tendências sobre a área e os profissionais de sustentabilidade. 

Com relação a esses tópicos, as opiniões foram diversas, não tendo sido observadas muitas 

similaridades entre elas. Cada caso demonstra uma especificidade, o que será discutido a 

seguir. 

O Consultor 1 cita como avanços o fato de a sociedade atualmente entender melhor que 

sustentabilidade é algo importante, o mercado financeiro valorizar a sustentabilidade por 

meio dos índices ISE e Dow Jones, bem como fala do avanço dos profissionais de sua 
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empresa em geral, que atualmente valorizam a sustentabilidade orientada para o negócio. Em 

termos de tendências na organização em que trabalha, declara que serão no sentido de haver 

áreas enxutas funcionando como consultores, desenvolvendo projetos estratégicos de 

sustentabilidade os quais entregam valor ao negócio. Essas áreas também trabalharão em 

parceria com as demais áreas da empresa para a implementação desses projetos. Afirma que 

os profissionais de sustentabilidade das empresas do mercado ainda não estão sabendo falar 

do negócio e ainda procuram ampliar headcount para as áreas de sustentabilidade. Menciona, 

no entanto, que algumas empresas já estão desenvolvendo a estratégia de valor compartilhado 

e diz que cada ano que passa observa mais e mais organizações fazendo isso. Porém, 

transmite a ideia de que essa é uma estratégia que muitos ainda não sabem como executar 

direito, ou seja, ainda não está madura a noção de como alinhar sustentabilidade ao negócio 

de forma a gerar valor tanto para a empresa quanto para a sociedade e o meio ambiente. 
Não vejo muito isso ainda, acho que as empresas ainda não estão sabendo falar do 
negócio, estão patinando, são poucas, eu acho que tem empresa que ainda está atrás 
de headcount e não é isso que vai mudar, tem que primeiro mostrar valor e mostrar 
serviço... As empresas estão indo atrás também dessa questão de valor 
compartilhado. Cada ano que eu olho tem mais empresa indo atrás. Acho que esse é 
o futuro porque se vem uma crise, para eu cortar um projeto social é mais fácil, é 
ruim falar isso, mas é mais fácil; agora, se eu falar "é um projeto com o cliente, um 
projeto com o negócio", tem valor compartilhado, você acha que na hora de cortar... 
tem uma outra reflexão (Consultor 1). 
 

O Coordenador 2 afirma que houve avanços no sentido de uma renovação de 

profissionais nas diversas empresas, “a renovação das cabeças”, como disse. Também 

comenta sobre a chegada de uma geração de líderes que valorizará a sustentabilidade e acha 

que isso já está ocorrendo gradualmente. Ao ser questionado sobre as tendências na empresa 

onde trabalha, declara que há uma perspectiva favorável de continuar existindo a área de 

sustentabilidade pelo fato desta estar entregando valor ao negócio. Nas demais empresas, 

afirma que há a necessidade do profissional de sustentabilidade ter uma visão estratégica que 

agregue ao negócio, para que a tendência seja positiva; se este for apenas operacional, a 

tendência será negativa. O entrevistado acrescenta que é importante que as ações sociais e 

ambientais tragam retorno positivo para a empresa e diz que, se isso ocorrer, sempre haverá 

espaço para o profissional de sustentabilidade naquela organização. 

O Diretor 3 comenta avanços de forma geral no entendimento do que é sustentabilidade, 

apesar de ainda existirem empresas que associam o termo somente ao pilar ambiental. Sobre 

as tendências, diz que, em sua empresa, a perspectiva é boa porque a sustentabilidade permeia 

todas as áreas, ou seja, há a tendência do cargo continuar existindo. Nas demais empresas, 
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parece não acreditar que isso ocorra, pois diz que a responsabilidade por sustentabilidade 

deveria ser de todos os profissionais, não necessariamente existindo uma área para isso. 
Eu temo, quando a gente trata de sustentabilidade como um departamento, gerente 
de sustentabilidade acho complicado a gente dar esse tipo de rótulo porque quando a 
gente rotula alguém responsável por alguma coisa que é responsabilidade na 
verdade de todos os setores da empresa, a gente tende ao pessoal pensar "isso não é 
problema meu, é da área de sustentabilidade". Cada área é responsável pela 
sustentabilidade, independente do nome que isso tenha. O que a gente tem que 
garantir é que as práticas sejam em linha com a estratégia de sustentabilidade 
negocial (Diretor 3). 
 

Quanto ao Gerente 3, este menciona como avanço o fato de existir atualmente uma 

demanda na sociedade para que as empresas tenham um discurso de sustentabilidade e uma 

abordagem nesse sentido. Explica, inclusive, que há uma tendência positiva em relação a 

temas de sustentabilidade nas empresas, devido à chegada da nova geração que demanda 

respostas das diversas organizações. Porém, apesar dessa tendência, conta que a área de 

sustentabilidade de sua empresa foi diminuindo e passou a não mais ser vista como uma 

opção de carreira. Assim como a narrativa deste gestor, outras trazem questões ambíguas, 

como falar de avanços positivos, mas também de situações negativas em suas empresas com 

relação à sustentabilidade. Avanços e retrocessos ficam mesclados. Quando o Gerente 3 fala 

de fatores externos, consegue perceber avanços positivos, mas em sua empresa o que ocorre é 

um retrocesso. 
Então por mais que a gente possa ter uma sensação de retrocesso durante a crise, 
acho que cada vez mais a gente tem uma demanda muito explícita consolidada da 
sociedade para que as empresas tenham pelo menos um discurso de 
sustentabilidade, um aproach de sustentabilidade, uma abordagem nesse sentido, 
alguma espécie de declaração, algo que antes soava como opcional, quase como um 
luxo, algo que diferenciava. Então acho que nesse sentido isso já é uma espécie de 
avanço, tímido, demorado, muito aquém do que a gente gostaria, mas é um 
avanço... eu acho que é uma área que ainda é difícil construir uma carreira grande, é 
difícil você ver áreas em que você tem uma diretoria de sustentabilidade, onde ela é 
percebida como algo que permeia toda a instituição e não como uma área isolada 
que fica azucrinando as outras para fazer diferente, para fazer melhor, para pegar 
informação. Acho que assim, eu às vezes fico inseguro de investir numa carreira de 
sustentabilidade porque eu tenho a sensação de que o teto é baixo. O máximo que 
eu posso almejar é uma gerência média, na maioria dos lugares e isso pra mim não é 
o suficiente. (Gerente 3). 
 

Ao contrário do Gerente 3, a Gerente 2 afirma que vê avanços no processo de 

engajamento dos profissionais da empresa e nos projetos em si. Conforme abordado 

anteriormente, sua empresa é uma das cinco em que parece haver uma tendência à 

continuidade do cargo de sustentabilidade. Diz que, em sua organização, há potencial para o 

crescimento do profissional de sustentabilidade e da área e demonstra acreditar na mesma 

tendência para as outras empresas. 
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Acho que vão crescer [seu cargo e departamento]. Acho que as empresas têm que 
pensar nisso, acho que elas estão sendo impulsionadas por alguns stakeholders. 
Acho que muitas vezes os acionistas estão pressionando para que isso ocorra, a 
Bolsa está pressionando para que isso ocorra. Então acho que há uma tendência 
dessa área ampliar... Se essa área morrer nas empresas, se tiver e morrer ou se as 
empresas não pensarem nelas, elas estão fadadas a morrer no futuro (Gerente 2). 
 

A Gerente 4 também apresenta um discurso dúbio, ambíguo. De modo geral, vê sinais de 

avanço fora da empresa, mas presencia muitos retrocessos dentro da organização. Por um 

lado, diz que atualmente as empresas precisam de gestores de sustentabilidade, 

principalmente as de capital aberto; as empresas necessitam ampliar o escopo de 

sustentabilidade. Por outro lado, lamenta a realidade na empresa onde trabalhou, pois não 

existe mais a área de sustentabilidade. Nas demais empresas, acredita que também tenha 

havido retrocesso, pois afirma que a sustentabilidade não entrou nas organizações como 

deveria ter sido, não está nos conselhos e nem na governança. A médio prazo, acha que a 

tendência é continuar assim, apesar de a necessidade existir. Transmite a ideia de que as áreas 

de sustentabilidade ainda se encontram constantemente sob ameaça, de que nada ainda está 

consolidado. E não vê mudança a curto prazo. 

As falas dos Gerentes 3 e 4 ilustram a dinâmica do que ocorre no Brasil, em que as 

inúmeras crises políticas, econômicas e sociais exercem forte influência negativa sob os 

avanços e tendências que podem ocorrer em sustentabilidade. 

A Diretora 1, da mesma forma que o Gerente 3, cita como avanço a nova geração, que 

está exigindo que as empresas se posicionem em relação a diversos temas de sustentabilidade. 

E afirma que a tendência é que as empresas precisem da área de sustentabilidade, pois diz que 

“não tem mais como não ter essa área”, que está sendo demandada pelos próprios 

profissionais da organização. Defende que será necessário ter sustentabilidade na missão da 

empresa para se reter talento jovem e que as iniciativas sustentáveis precisarão ser genuínas e 

verdadeiras, caso contrário não se sustentarão mais. 

A Diretora 2 menciona o avanço ocorrido em sua empresa, que transformou uma área de 

sustentabilidade pequena em uma grande área. Atualmente, porém, conta que muitas 

diretorias de sustentabilidade estão sendo extintas, as empresas estão enxugando as áreas e 

colocando pessoas mais juniores para trabalharem nas mesmas. Apesar disso, em termos de 

tendência, diz que não há como não haver sustentabilidade nas empresas, que sofrerão por 

terem regredido nessa fase atual. Mais uma vez, vê-se a nova geração, que quer trabalhar em 

empresas sustentáveis e inovadoras, sendo abordada como força impulsionadora da 

sustentabilidade. 
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... eu não vejo saída fora da sustentabilidade. Então voltaremos, pagaremos um 
preço bem alto por esse down, por essa regressão, mas vamos ter que pagar e 
voltaremos... É tão sério isso que na FGV tem pesquisa sobre isso... uma das 
maiores faculdades de negócio do país, quando você pergunta onde eles [os jovens] 
querem trabalhar, eles querem trabalhar em empresas sustentáveis e de inovação 
(Diretora 2). 
 

O Gerente 1 aborda que testemunhou avanços em sua empresa, na qual a função de 

sustentabilidade conseguiu “criar raízes” e implementar conceitos que perduraram em 

algumas áreas do negócio, como produção agrícola. Apesar disso, como o Gerente 3, também 

menciona que a área de sustentabilidade acabou sendo reduzida, perdeu importância e o papel 

do profissional de sustentabilidade foi enfraquecido. Enquanto tendência nas demais 

empresas, afirma que as áreas de sustentabilidade somente terão importância se estiverem 

alinhadas ao negócio. 

A Coordenadora 1 teve uma vivência positiva na empresa onde trabalhava, citando como 

avanço da área as conquistas de projetos que deram certo, principalmente porque foram 

mensuráveis, tendo a área de sustentabilidade sido ampliada. Como tendência, menciona que 

as áreas de sustentabilidade serão cada vez mais valorizadas, na medida em que as empresas 

entendam que sustentabilidade é estratégico para o negócio. Segundo ela, o profissional de 

sustentabilidade tende a ser cada vez mais valorizado, pois as mudanças na sociedade estão 

pressionando as empresas para serem sustentáveis. Contudo, diz que o “timing de percepção” 

dessa realidade variará entre as empresas. 

O Analista 1 aborda, como avanço, o fato de, ao longo dos anos, ter havido no mercado o 

aumento das áreas de sustentabilidade e da importância e relevância das mesmas, apesar da 

crise atual, em que muitas áreas diminuíram ou foram “juniorizadas”. Outro avanço foi a 

iniciativa em que a sustentabilidade passou a ser incluída na grade de cursos das 

universidades. Conta que a área de sustentabilidade aumentou e ampliou seu escopo na 

empresa onde trabalhava. E atesta que a tendência será a de transversalizar a sustentabilidade 

nas empresas e as demais áreas executarem as ações, mas sempre havendo um profissional de 

sustentabilidade que será o disseminador do tema na organização. 

Por fim, o Superintendente 1 diz que percebe avanços hoje em dia, uma vez que os 

profissionais de sustentabilidade estão sendo mais valorizados nas empresas e o tema está 

mais em pauta, sendo abordado por muitas pessoas, com mais embasamento do que no 

passado. Também aponta tendências positivas, tanto em sua empresa, na qual diz que o cargo 

de sustentabilidade continuará sendo valorizado, quanto nas demais, em que o profissional de 

sustentabilidade também será mais valorizado e este será um cargo mais importante, até de 
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diretor. Afirma que esse profissional é muito valorizado quando associa suas ações ao 

negócio, quando entende sobre o negócio. 

O quadro 7 sintetiza os avanços e tendências, estas últimas quando são mais positivas. O 

quadro 8 sintetiza os avanços e tendências, estas últimas quando são mais negativas. 

 

Quadro Síntese 7 – Avanços e Tendências em Relação ao Profissional e à Área de 

Sustentabilidade – Tendências Mais Positivas 

 

Entrevistado Avanços Tendências mais positivas 

Consultor 1 

Avanço da sociedade no sentido de 
saber que sustentabilidade é algo 

importante 
Avanço dos profissionais da empresa 
em geral que atualmente valorizam a 

sustentabilidade para o negócio 

Na empresa em que trabalha: área de 
sustentabilidade enxuta funcionando como 

consultor que entrega valor ao negócio; parceria 
com as demais da empresa para a implementação 

dos projetos 
Nas demais empresas: empresas ainda não sabem 
falar do negócio; algumas já estão desenvolvendo a 

estratégia de valor compartilhado 

Coordenador 2 

A renovação de profissionais nas 
diversas empresas; a chegada de uma 

geração de líderes que valorizará a 
sustentabilidade, o que já está 

ocorrendo gradualmente 

Na empresa em que trabalhou: continuar 
existindo a área de sustentabilidade por estar 

entregando valor ao negócio 
Nas demais empresas: necessidade do 

profissional de sustentabilidade ter uma visão 
estratégica que agregue ao negócio para que a 

tendência seja positiva 

Diretor 3 

Avanços de forma geral no 
entendimento do que é 

sustentabilidade, apesar de ainda 
existirem empresas que associam o 
termo somente ao pilar ambiental 

Na empresa em que trabalha: perspectiva é boa 
porque a sustentabilidade permeia todas as áreas; 

tendência do cargo continuar existindo 
Nas demais empresas: a responsabilidade por 

sustentabilidade deveria ser de todos os 
profissionais na empresa, não necessariamente 

existindo uma área específica 

Superintendente 
1 

Os profissionais de sustentabilidade 
estão sendo mais valorizados nas 

empresas 
O tema sustentabilidade está sendo 
abordado por muitas pessoas, com 
mais embasamento do que antes 

Na empresa em que trabalha: o cargo de 
sustentabilidade continuará sendo valorizado na 

empresa 
Nas demais empresas: o profissional de 

sustentabilidade será mais valorizado e será um 
cargo mais importante, até de diretor, que entrega 

valor ao negócio 

Gerente 2 No engajamento dos profissionais da 
empresa e nos projetos em si 

Na empresa em que trabalha: potencial para o 
crescimento do profissional de sustentabilidade e 

da área 
Nas demais empresas: mesma tendência, pois se 

as empresas não tiverem sustentabilidade morrerão 
no futuro 

Coordenadora 1 

Em sua empresa, nas conquistas de 
projetos que deram certo, 

principalmente porque foram 
mensuráveis; em ganhar prêmios 

Na empresa em que trabalhou: a área de 
sustentabilidade foi ampliada 

Nas demais empresas: as áreas de 
sustentabilidade serão cada vez mais valorizadas, 
na medida em que as empresas entenderem que 

sustentabilidade é estratégico para o negócio 
O profissional de sustentabilidade será cada vez 

mais valorizado 
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Analista 1 

Ao longo dos anos, houve no 
mercado o aumento das áreas de 
sustentabilidade e o aumento da 

importância das mesmas, apesar da 
crise atual, em que muitas áreas 

diminuíram ou foram “juniorizadas” 

Na empresa em que trabalhou: a área de 
sustentabilidade foi ampliada 

Nas demais empresas: tendência de 
transversalizar a sustentabilidade nas empresas e as 

demais áreas executarem as ações, mas sempre 
havendo um profissional de sustentabilidade 

Fonte: a autora. 

 

Quadro Síntese 8 – Avanços e Tendências em Relação ao Profissional e à Área de 

Sustentabilidade – Tendências Mais Negativas 
 

Entrevistado Avanços Tendências mais negativas 

Gerente 3 

A existência atualmente de uma 
demanda na sociedade para que as 
empresas tenham um discurso de 

sustentabilidade 

Na empresa em que trabalha: tendência negativa, 
área diminuiu, não sendo uma opção de carreira 

Nas demais empresas: tendência positiva devido à 
chegada da nova geração que demanda respostas 

das empresas 

Diretora 1 
A nova geração está exigindo que as 
empresas se posicionem em relação a 

diversos temas de sustentabilidade 

Na empresa em que trabalhou: a Diretora 1 foi 
demitida, a área acabou e se transformou em um 

projeto apenas 
Nas demais empresas: as empresas precisam da 
área de sustentabilidade, não tem mais como não 

ter essa área; 
Sustentabilidade na missão da empresa para se 

reter talento jovem 

Diretora 2 
Sua empresa ter transformado uma 

área de sustentabilidade pequena em 
uma grande área 

Na empresa em que trabalhou: a área foi 
reduzida e a Diretora 2 foi transformada em 

consultora externa 
Nas demais empresas: atualmente a tendência é 

de regressão – muitas diretorias de sustentabilidade 
extintas, empresas enxugando as áreas e colocando 

pessoas mais juniores para trabalharem; 
No futuro, não há como não haver sustentabilidade 

nas empresas; 
Nova geração quer trabalhar em empresas 

sustentáveis e inovadoras 

Gerente 1 

Em sua empresa, a função de 
sustentabilidade conseguiu “criar 

raízes” e implementar alguns 
conceitos que perduraram em 

algumas áreas do negócio 

Na empresa em que trabalha: a área foi reduzida 
e perdeu importância; o papel do profissional de 

sustentabilidade foi enfraquecido 
Nas demais empresas: as áreas de 

sustentabilidade somente terão importância se 
estiverem alinhadas ao negócio 

Gerente 4 
 Atualmente as empresas precisam 

de gestores de sustentabilidade, 
principalmente as de capital aberto 

Na empresa em que trabalhou: atualmente não 
existe mais a área de sustentabilidade 

Nas demais empresas: atualmente houve um 
retrocesso total. A sustentabilidade não entrou nas 

empresas como deveria ter sido 
Fonte: a autora. 

 

Os resultados de análise desta Parte III evidenciam uma realidade em que uma boa 

parcela de empresas ainda não considera a área de sustentabilidade estratégica e 



	  
	  

imprescindível ao negócio. As áreas e, consequentemente, os profissionais das mesmas ainda 

ficam sujeitos às turbulências do mercado e a situações de crise financeira, em que os 

exercícios de priorização de investimentos podem afetá-los de forma significativa ou até 

mesmo fazer com que as áreas sejam extintas. Cinco delas, porém, dentre as empresas da 

pesquisa, parecem configurar uma dinâmica na qual as áreas e os profissionais de 

sustentabilidade já possuem um lugar mais garantido na organização, apresentando maior 

tendência a ampliarem sua importância. São as empresas do Consultor 1, Coordenador 2, 

Diretor 3, Gerente 2 e Superintendente 1. Entretanto, os motivadores de cada uma são 

distintos. 

O Diretor 3 afirma que seu cargo apresenta tendência positiva de continuidade, pois 

possui o papel principal de garantir a reputação da empresa. A Gerente 2 continuará o projeto 

de voluntariado para ações sociais e ambientais, que existe desde sempre, e não deve ser 

alterado. O Coordenador 2 cita que a tendência em sua empresa é da área de sustentabilidade 

continuar existindo por estar entregando valor ao negócio. Ele se encontra em um momento 

em que precisa convencer seus clientes externos acerca da importância da sustentabilidade. 

Com relação à alta direção em sua empresa, afirma que, no momento em que esta passou a 

perceber que sustentabilidade agrega valor ao negócio, começou a valorizar as iniciativas e 

projetos. A visão que a empresa tem de sustentabilidade atualmente é a de geração de valor. 

O mesmo ocorre com o Superintendente 1, que menciona que o cargo de sustentabilidade 

continuará sendo valorizado em sua empresa e, quanto às demais, comenta que o profissional 

de sustentabilidade também será mais valorizado e acredita que o cargo virá a ser mais 

importante, até de diretor. Assim como o Consultor 1 e o Coordenador 2 abordam, afirma que 

esse profissional é muito valorizado quando associa suas ações ao negócio, quando entende 

sobre o negócio. Novamente, apenas a empresa do Consultor 1 parece ser a que se encontra 

em uma fase mais evoluída com relação à sustentabilidade. Esta não só é considerada 

estratégica e agregadora de valor ao negócio, mas, como o próprio entrevistado afirma, o 

processo de sensibilização da organização já foi bem sucedido, sendo coisa do passado. 

Na maioria das empresas pesquisadas, o processo de sensibilização acerca da 

importância da sustentabilidade para o negócio parece estar longe de ter sido superado. Sem 

que essa dinâmica ocorra de forma bem sucedida, torna-se difícil a sustentabilidade avançar 

nas diversas organizações. Por esse motivo, essas empresas parecem ainda estar em uma fase 

de desenvolvimento da sustentabilidade, em que as respectivas áreas ainda estão em 

construção de sentido e lugar a ser ocupado. Conforme dito anteriormente, toda a conjuntura 

sócio-político-econômica brasileira dificulta e parece represar os avanços da sustentabilidade 
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nas empresas. As dificuldades em mensurar-se resultados das ações, que muitas vezes 

também não apresentam resultados no curto prazo, também são um limitador significativo em 

muitas empresas, que não conseguem evoluir com a sustentabilidade sem ver resultados 

tangíveis. 

O que está ocorrendo nessas empresas que ainda não tratam a sustentabilidade como 

estratégica é que muitas delas, se não diminuem ou extinguem a área, estão colocando 

profissionais mais juniores para trabalharem nessas áreas. A pesquisa Joining Forces (2015), 

já citada, traz a perspectiva de que as empresas deveriam ter um profissional de 

sustentabilidade nos cargos de sua alta direção, para que o assunto seja considerado 

estratégico e da maior importância para o negócio, não sendo encarado apenas como mais um 

problema na agenda. Ainda com relação ao processo de sensibilização, convencimento e 

disseminação de conhecimento, vale ressaltar que, mesmo em quatro das cinco empresas em 

que a sustentabilidade é valorizada, precisa haver um trabalho constante, inclusive devido à 

chegada contínua de novos funcionários. A única exceção mesmo parece ser a empresa do 

Consultor 1. Infelizmente, constata-se que o desenvolvimento da sustentabilidade nas 

organizações ainda é sujeito a subjetividades por parte dos atores envolvidos e às diversas 

trocas de profissionais na alta direção destas, o que dificulta os avanços. Vê-se que o 

interesse pelo tema ainda é setorial e não permeia a empresa como um todo. 

As diversas analogias trazidas pelos entrevistados deste estudo evidenciam a dificuldade 

de sensibilização e engajamento dos stakeholders internos nas empresas com relação à 

questão da sustentabilidade. Não existe uma forma ideal para se conseguir sucesso nesse 

processo, assim como Linnenluecke e Griffiths (2010) também abordam que ainda existe 

uma falta de clareza sobre o que constitui a sustentabilidade corporativa e como alcançá-la. O 

processo de incorporação da sustentabilidade na empresa também pode ser complexo e 

difícil. Ainda é nebuloso o caminho adequado para se conseguir êxito nesse desafio. Marcon 

e Soriano-Sierra (2017, p. 38) trazem uma contribuição afirmando que “[...] Adotar posturas 

sustentáveis dentro das organizações pressupõe uma mudança cultural, a fim de que os 

processos internos sejam adaptados”. Nessa direção, o que as narrativas mostram é que não 

está formada ainda, nessas empresas analisadas, uma cultura organizacional voltada para a 

sustentabilidade. Estas deveriam considerar a sustentabilidade em elementos da cultura como 

valores, visão e missão (SCHEIN, 2009). 

Um dado interessante visto na pesquisa foi a ênfase que alguns gestores deram ao perfil 

das novas gerações, que querem trabalhar em empresas sustentáveis e inovadoras. Estas 

tendem a valorizá-las na medida em que percebem, por meio desses elementos da cultura, que 
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a empresa é comprometida com os desafios da sustentabilidade. Tanto a Diretora 1 afirmou 

que é necessário ter sustentabilidade na missão da empresa para se reter talento jovem 

atualmente, como outros entrevistados (Coordenador 2, Gerente 3 e Diretora 2) acreditam que 

essa nova geração será impulsionadora da sustentabilidade nas empresas e na sociedade de 

um modo geral, o que é positivo.  

Enfim, viu-se que os desafios ainda são inúmeros e que a maioria das empresas ainda se 

encontra em fase de desenvolvimento da sustentabilidade, bem como o papel desse 

profissional ainda está em construção de sentido e lugar na organização. Nesse contexto, 

pode-se afirmar que a trajetória dos profissionais de sustentabilidade ainda é permeada por 

percalços, dificuldades e diversos desafios, principalmente no sentido de disseminar 

conhecimento e sensibilizar a organização como um todo acerca da importância da 

sustentabilidade como um pilar estratégico para o negócio. 

A seguir, serão apresentadas as principais considerações finais do estudo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação teve o propósito de descrever e analisar as trajetórias de atuação 

dos profissionais de sustentabilidade ao longo do exercício de suas funções, bem como 

compreender os processos de aprendizagem que se dão no decorrer desse percurso. Foi 

também objetivo deste estudo analisar e discutir o papel e lugar que este profissional vem 

ocupando nas organizações do setor privado brasileiro, de forma a se conhecer desafios, 

dificuldades e avanços por eles vivenciados, assim como tendências apresentadas sobre o 

futuro desses profissionais e das áreas de sustentabilidade nas empresas. 

Para tanto, conduziu-se uma pesquisa qualitativa ancorada no paradigma interpretativista, 

cuja estratégia de investigação foi a análise de narrativas, baseada em Riessman (2008) e 

Merriam (2009). Foram entrevistados 12 profissionais de sustentabilidade de diversas 

empresas e realizou-se uma análise temática de suas narrativas. Por meio das histórias 

contatas, foi possível compreender experiências por eles vivenciadas, significados atribuídos 

às realidades apresentadas e o sentido que dão aos fenômenos abordados. Ao longo das 

narrativas, os indivíduos vão organizando suas ideias, relembrando suas histórias de vida 

profissional, externando sentimentos, opiniões e atitudes frente às vivências relatadas. 

Como pano de fundo para a análise das narrativas, tem-se, por meio do referencial 

teórico, que a noção de sustentabilidade surge ainda na década de 1950, em função das 

preocupações ambientais, ganhando corpo e expressão política após as explosões nucleares, 

quando a humanidade se dá conta de que a crise ambiental poderia tomar proporções globais 

por meio da poluição nuclear (NASCIMENTO, 2012). Mas é apenas em 1987 que as 

discussões sobre sustentabilidade se ampliam e se propaga a ideia de desenvolvimento 

sustentável. Atualmente, as pressões de toda a sociedade em relação aos dilemas da 

sustentabilidade vêm se intensificando dia após dia. Fortalece-se também o reconhecimento 

de que as empresas podem e devem desempenhar um papel significativo na redução dos 

problemas ambientais, da pobreza e da desigualdade social e na promoção da sociedade em 

direção ao desenvolvimento sustentável (EWEJE, 2011). Segundo Glavas e Mish (2015), as 

principais discussões sobre sustentabilidade corporativa já não são em torno da necessidade 

de implementação da mesma nas organizações, mas sim giram em torno da compreensão de 

como isso será realizado. 

Em meio a toda essa dinâmica de pressão e incertezas, emergem os profissionais de 

sustentabilidade no mercado, como uma resposta do empresariado a esse movimento de 

pressão e engajamento. As empresas começaram a se organizar e a criar áreas de 
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sustentabilidade para implementar estratégias e ações capazes não somente de impulsionar 

essa agenda na organização, mas idealmente incorporar a sustentabilidade ao negócio, de 

forma transversal, envolvendo todas as áreas. Fica, então, cada vez mais forte a necessidade 

da existência de profissionais competentes, entre eles o chamado profissional de 

sustentabilidade, para exercer a gestão estratégica da sustentabilidade na organização, de 

forma a contribuir para o atingimento dos objetivos. 

Muito são os desafios atribuídos a esses profissionais, para que a sustentabilidade seja 

internalizada na empresa. White (2009) enumera uma série de diretrizes da gestão estratégica 

da sustentabilidade em uma empresa. A fim de impulsionar essa agenda na organização e 

incorporá-la ao negócio, é necessário: ser explícito a respeito do tema e sua importância, 

mantendo uma definição abrangente de sustentabilidade; garantir que esse desafio não seja 

encarado como trabalho “extra”, mas parte integrante do trabalho diário de cada um; eliminar 

trade-offs entre performance e sustentabilidade, investindo nos três pilares, o social, o 

ambiental e o econômico; ter uma estratégia clara, saber onde atuar e, finalmente, garantir que 

a sustentabilidade seja incorporada à cultura organizacional e ao dia a dia de todos. Todas 

essas diretrizes se alinham aos desafios e dificuldades narrados pelos profissionais 

entrevistados nesta pesquisa. 

Apesar de todos esses desafios hoje presentes em uma gama considerável de empresas, a  

primeira parte dos resultados, a revisão sistemática da literatura, mostrou que poucos ainda 

são os estudos que abordam a dinâmica de atuação dos executivos de sustentabilidade nas 

organizações do setor privado. Dentre os 678 artigos encontrados nas bases ProQuest, 

EBSCO, SciELO e SPELL, a grande maioria trazia temas que não eram ligados diretamente ao 

objeto de investigação da revisão. Apenas 24 estudos foram selecionados para serem 

analisados em maior profundidade e, destes, apenas nove traziam informações relacionadas à 

atuação em si dos profissionais dessa área ou à gestão da sustentabilidade nas empresas, 

mesmo que realizadas por executivos de outras áreas. Esses estudos trouxeram insights sobre 

três dinâmicas/perspectivas acerca de como esses profissionais ou como as empresas lidam 

com questões, conflitos e dilemas da sustentabilidade. A primeira aborda aspectos cognitivos, 

relacionados ao indivíduo, e como estes influenciam a tomada de decisão em relação à 

sustentabilidade. São encontrados quatro estudos relacionados a esses aspectos: o de Hahn et 

al (2015) traz a ideia de Managerial Sensemaking, que representa atitudes cognitivas que 

direcionam os processos de decisão de profissionais de sustentabilidade, sendo uma estrutura 

cognitiva de “Business Case Frame” e uma de “Paradoxical Frame”; o estudo de Brunstein e 

Rodrigues (2014) aborda as dificuldades enfrentadas por gestores que recebem atribuições de 
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sustentabilidade sem de fato exercerem cargos específicos de gerentes dessa área. Concluem 

que esses profissionais ainda experienciam muita dúvida, insegurança e ambiguidade para 

lidar com o tema, ou seja, ainda estão em busca de sentido nas organizações; a pesquisa de 

Visser e Crane (2010) fala de motivações individuais para alguém se tornar um profissional 

de sustentabilidade e chega a quatro tipos de gerente, o Expert, o Facilitador, o Catalisador e o 

Ativista; e o estudo de Ferdig (2007) aborda o papel e características de líderes de 

sustentabilidade. 

A segunda perspectiva traz a dinâmica das oscilações, que compreende variações entre 

decisões e posicionamentos empresariais em relação à sustentabilidade. São encontrados dois 

estudos sobre esse aspecto: a pesquisa de Strand (2014), que aborda a oscilação de surgimento 

e retirada de posições executivas de sustentabilidade corporativa pertencentes aos “Top 

Management Teams” em várias das maiores corporações do mundo; e o artigo de Horisch, 

Johnson e Schaltegger (2015), que fala da questão do tamanho das empresas versus o 

conhecimento de ferramentas de gestão de sustentabilidade, ou seja, qual dos dois fatores teria 

mais influência na implementação dessas ferramentas. 

Por fim, a terceira perspectiva é a da ação, que está relacionada a práticas e ferramentas 

de gestão da sustentabilidade e apresenta três artigos. O de Gallagher (2016) aborda os 

desafios das alterações climáticas e as práticas empresariais fundamentais no avanço dos 

esforços da liderança sobre mudança climática; a pesquisa de Crews (2010) traz uma 

abordagem acerca dos desafios da liderança de sustentabilidade, em relação às ações voltadas 

para impulsionar a agenda de sustentabilidade; e o último estudo, de Quinn e Dalton (2009), 

fala de como os líderes organizacionais implementam e mantêm práticas de sustentabilidade 

em suas empresas, as quais incorporam a sustentabilidade a todos os aspectos da organização. 

Os resultados da revisão sistemática permitem concluir que as questões de 

sustentabilidade ainda são endereçadas nas organizações de forma bastante diversa, sem 

seguir padrões pré-estabelecidos e uniformes. Muitas dessas empresas também variam em 

relação à dimensão e importância que dão às áreas de sustentabilidade e não sabem lidar com 

os desafios e ferramentas de gerenciamento da sustentabilidade. 

Os profissionais dessa área apresentam perfis diversos e sua atuação parece ser guiada 

mais por características pessoais e direcionamentos específicos de cada empresa. Isto é, o 

mercado não se mostra maduro e estruturado quanto a internalização e gestão da 

sustentabilidade e o papel do profissional dessa área ainda se encontra em construção, pois 

seu lugar nas organizações não parece estar bem delimitado nem estabelecido. 
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Juntam-se a esses resultados da revisão as informações levantadas a partir das diversas 

entrevistas realizadas na segunda etapa da presente pesquisa. Ao serem analisadas as 

dinâmicas desses profissionais nas empresas onde trabalham ou trabalharam, constata-se 

também uma diversidade de perfis de atuação: em algumas, a sustentabilidade já foi 

incorporada às questões do negócio e a área de sustentabilidade trabalha próxima aos 

executivos das demais áreas, num comportamento que se aproxima da ideia de valor 

compartilhado. Em outras, o profissional de sustentabilidade trabalha principalmente para 

garantir a “licença para operar” e a reputação da empresa. Algumas narrativas também 

mostram que a associação de sustentabilidade com voluntariado ainda é uma realidade 

comum em algumas empresas. Ou seja, por meio dos dados levantados, é possível perceber 

que a dinâmica de atuação em relação aos desafios de incorporação e gestão da 

sustentabilidade varia muito de empresa para empresa, assim como o grau de importância 

atribuído à sustentabilidade. 

Com relação à fase de desenvolvimento e maturidade da sustentabilidade, das 12 

empresas pesquisadas, sete apresentam áreas de sustentabilidade que ainda se encontram em 

processo de formação e amadurecimento. Este resultado está em linha com os resultados da 

pesquisa da ABRAPS (2015), apresentada no referencial teórico, que foi realizada junto a 370 

profissionais de sustentabilidade de empresas brasileiras. Nessa pesquisa, era perguntado em 

qual estágio de maturidade, com relação à sustentabilidade, o profissional acreditava que sua 

empresa se encontrasse. Cerca de 7,0% citaram que sua empresa se encontra em um estágio 

incipiente em relação à sustentabilidade, 18,5% citaram que sua empresa se encontra em um 

estágio básico de maturidade e 32,0% citaram que sua empresa se encontra em um estágio de 

desenvolvimento da sustentabilidade, somando 57,5% do total de respondentes. 

Quanto aos papéis dos profissionais de sustentabilidade, assim como a sua atuação no 

cotidiano da gestão varia de empresa para empresa, os papéis também apresentam diversas 

descrições. Para ilustrar, os entrevistados fizeram uso de diversas analogias, como o papel de 

consultor, diplomata, mediador, articulador, embaixador, facilitador, advogado ou maestro. Se 

as analogias forem comparadas à tipologia que Visser e Crane (2010) trazem em seu estudo 

sobre as motivações individuais para alguém se tornar um profissional de sustentabilidade – 

eles chegam a quatro tipos de gerente, o Expert, o Facilitador, o Catalisador e o Ativista – 

pode-se dizer que essas analogias são mais comparáveis aos perfis do Facilitador e do 

Catalisador. Principalmente ao do Catalisador, que busca o desenvolvimento organizacional, a 

mudança estratégica e a transformação da organização ou mesmo da indústria. 
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Ainda com relação às analogias, a maioria dos papéis assumidos pelos entrevistados está 

relacionada a um dos principais desafios e dificuldades vivenciados por eles, a saber, o 

processo de engajamento e sensibilização acerca da importância da sustentabilidade para o 

negócio. Muitos também comentam sobre a falta de conhecimento por parte dos gestores em 

geral em relação ao tema sustentabilidade. No entanto, vale destacar que eles próprios citam 

conceitos diversos quando são abordados acerca do significado de sustentabilidade, 

evidenciando que o termo ainda é difuso entre os próprios profissionais de sustentabilidade. 

Os conceitos de valor compartilhado (PORTER; KRAMER, 2011) e a ideia de 

sustentabilidade forte (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012), abordados no referencial teórico, 

foram mencionados por três entrevistados, o Consultor 1 e Coordenador 2 tendo citado valor 

compartilhado e o Superintendente 1 tendo citado uma explicação para sustentabilidade que 

se assemelha à ideia de sustentabilidade forte, sem, no entanto, fazer menção ao termo em si. 

Segundo Bursztyn e Bursztyn (2012, p. 51), sustentabilidade forte “tem como fundamento a 

constatação científica de que qualquer ação humana se dá no âmbito dos limites do planeta, 

ou da biosfera, onde a humanidade habita. Isso inclui a vida social em geral e as atividades 

econômicas em particular”. O Superintendente 1 deixa clara a sua opinião de que o meio 

ambiente é soberano em relação a todas as outras dimensões. Ou seja, acredita que o 

desenvolvimento de todas as ações de sustentabilidade deve considerar o meio ambiente como 

a base que sustenta tudo. 

A partir das narrativas dos profissionais, constata-se que muitas são as empresas, mesmo 

que com exceções, que ainda não tratam a sustentabilidade como estratégica. Algumas, 

inclusive, se não diminuem ou extinguem a área, estão colocando profissionais mais juniores 

para ocuparem o cargo. Na verdade, toda a conjuntura sócio-político-econômica brasileira 

dificulta e parece ainda represar os avanços da sustentabilidade nas empresas, fazendo com 

que sua importância oscile muito. Essa constatação se alinha com a dinâmica das oscilações, 

vista na revisão sistemática, quando tratam variações entre decisões e posicionamentos 

empresariais, como, por exemplo, o estudo de Strand (2014), que abordava o surgimento e 

retirada de posições/cargos de sustentabilidade corporativa pertencentes aos “Top 

Management Teams” em várias das maiores corporações do mundo. 

Apesar do cenário atual que se configura nas diversas empresas pesquisadas, todos os 

entrevistados, em termos de avanços e tendências, dizem acreditar que os profissionais de 

sustentabilidade serão cada vez mais valorizados nas organizações, principalmente devido à 

força da pressão exercida pela sociedade, que está aumentando. Também citam a importância 

da nova geração, que demonstra desejo de trabalhar em empresas sustentáveis e poderá 
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formar uma geração de líderes melhor preparados e conectados com a sustentabilidade. O que 

se verifica é que as narrativas são permeadas por ambiguidades de um modo geral. Alguns 

deles comentam que a sustentabilidade está evoluindo em suas empresas, mas, como desafios 

ou dificuldades, citam o processo de sensibilização para a importância do tema. Outros 

acreditam na valorização da área de sustentabilidade no futuro, mas a realidade de suas 

empresas se mostra bastante diferente. Enfim, ao que parece, o desenvolvimento da 

sustentabilidade nas organizações ainda é suscetível a oscilações diversas. 

Com relação à análise das trajetórias de aprendizagem dos profissionais de 

sustentabilidade entrevistados, todos eles foram unânimes em citar a aprendizagem por meio 

da experiência. Muitos exemplos são dados para ilustrarem os projetos que são desenvolvidos 

e alavancam o aprendizado. Explicam que o exercer da função no dia a dia e as experiências 

de tentativa e erro trazem esse aprendizado de forma geral. Mencionam que refletem a partir 

das vivências, a fim de fazerem uma avaliação do todo e, com isso, aproveitarem o 

aprendizado para experiências futuras. Verbalizam um processo que pode ser comparado ao 

ciclo de aprendizagem experiencial de Kolb (1984). Ou seja, envolvem-se em novas 

experiências de forma completa e aberta (Experiência Concreta), são capazes de refletir e 

observar suas experiências por meio de várias perspectivas (Observação Reflexiva), possuem 

habilidades para criar conceitos que integrem suas observações em teorias logicamente sólidas 

(Conceituação Abstrata) e são capazes de usar estas teorias para tomar decisões e resolver 

problemas, ou seja, usar em experiências futuras (Experimentação Ativa). Algumas 

características do processo de aprendizagem experiencial, reafirmadas por Kolb em artigo de 

2008, podem ser observadas em relação ao processo de aprendizagem dos entrevistados: a 

aprendizagem é descrita como um processo por meio do qual conceitos são derivados da e 

continuamente modificados pela experiência; a aprendizagem é um processo contínuo 

fundamentado na experiência, isto é, o conhecimento é continuamente derivado das 

experiências e testado durante a própria experiência vivenciada pelo aprendiz; a aprendizagem 

envolve transações e interações entre o individuo e o ambiente; a aprendizagem é o processo 

de criar conhecimento. 

Além da aprendizagem pela experiência, foi possível observar também o processo de 

aprendizagem social nas vivências dos profissionais entrevistados, especialmente quando 

reforçam a dinâmica de se fazer benchmarking com outras empresas e participar de fóruns de 

discussão. Ou seja, ao invés de somente criar novas ações e iniciativas por meio de inovação, 

os profissionais valorizam muito o que se pode aprender com as outras empresas, talvez como 

uma estratégia para concorrer com as demais organizações. As interações com stakeholders 
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internos e externos, as discussões, os grupos multifuncionais, os desenvolvimentos de ações 

em conjunto com profissionais de outras áreas também são muito valorizados como fonte de 

aprendizado. Estes resultados confirmam as colocações de Dlouhá (2013) de que a 

aprendizagem social envolve a formação de redes de cooperação, em que a comunicação, 

cooperação, ação e reflexão são importantes processos. Em relação à aprendizagem formal, a 

grande maioria, mesmo os que tiveram vivências dessa aprendizagem, afirma que a área 

carece de formação específica e de oportunidades estruturadas de aprendizagem formal. 

Enfim, viu-se que os desafios são inúmeros e que a maioria das empresas ainda se 

encontra em fase de desenvolvimento da sustentabilidade. Confirma-se que a trajetória dos 

profissionais de sustentabilidade ainda é permeada por percalços e dificuldades e que seus 

papéis variam conforme a instituição, a posição hierárquica, mas ao mesmo tempo são 

bastante similares, com raras exceções. As analogias ao diplomata, advogado da 

sustentabilidade, maestro, comunicador, etc. revelam, acima de tudo, que eles estão tentando 

se legitimar, ter voz e justificar sua existência, em um ambiente cercado ainda por descrença 

e desinteresse em sustentabilidade. Estão envoltos em falta de conhecimento e em um 

“analfabetismo” em sustentabilidade, têm que convencer que são relevantes, disputando no 

jogo empresarial por recursos, visibilidade, poder e influência. Não é à toa que o que veem de 

mais positivo são os avanços fora do ambiente empresarial, na sociedade, nas instituições de 

ensino, nas novas gerações. Dentro das empresas ainda se sentem sob ameaça constante. Se a 

área existe, por vezes, é porque a empresa precisa dela para se legitimar perante a sociedade. 

E o risco dela ser reduzida, enxuta, continua existindo. 

Vale destacar também que alguns deles assumem  o discurso empresarial e estão ali com 

a missão de transformar essa agenda que foi imposta às empresas em lucro ou benefícios 

outros. É quando o seu grande desafio passa a ser “falar a linguagem dos negócios”. Sua 

função se resume a tornar a área palatável para o universo corporativo, o que empobrece sua 

atuação. A pergunta que fica é como estas tensões e ambiguidades no processo de 

aprendizagem e no papel que eles vêm assumindo irão se configurar nos próximos anos... 

No que se refere às limitações desta pesquisa, elas podem ser compreendidas como 

oportunidades para sugestões de estudos futuros. Uma delas é o fato de a pesquisa ter sido 

realizada apenas com profissionais de sustentabilidade, ao invés de ter também entrevistado 

executivos de fora da área, para que pudessem ser levantadas suas opiniões sobre 

sustentabilidade de forma geral e sobre os profissionais dessas áreas. A segunda foi a 

limitação de não ter sido possível acompanhar-se esses profissionais ao longo do tempo, de 
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forma a se capturar a evolução da sustentabilidade na empresa e a estruturação do papel do 

profissional na organização. 

Como sugestões para estudos futuros, seguem algumas: 

• Realizar uma pesquisa com três grupos de executivos: profissionais de 

sustentabilidade, profissionais gestores de outras áreas e membros da alta direção da 

empresa; 

• Realizar uma pesquisa de natureza etnográfica que permita o melhor 

acompanhamento desses profissionais de sustentabilidade no decorrer de um longo 

período, para que sejam avaliadas as dificuldades, desafios, avanços e tendências que 

se materializam nos locais de trabalho, no dia a dia deles; 

• Por fim, recomenda-se a condução de estudo com profissionais de sustentabilidade 

de pequenas, médias e grandes empresas, ou empresas de diferentes estados da 

federação brasileira, ou mesmo uma comparação entre empresas nacionais e 

multinacionais, para que sejam avaliadas possíveis diferenças, ou não, da realidade 

atual em termos de sustentabilidade nessas empresas e identificadas tendências em 

cada uma também.  

Conforme mencionado no início do trabalho, os dilemas e desafios que envolvem a 

sustentabilidade são de responsabilidade de todos, governo, sociedade, empresas. Porém as 

empresas exercem um papel importante para o impulsionamento dessa agenda e podem 

influenciar positivamente no reconhecimento da sustentabilidade como um dos principais 

imperativos do século XXI. Sendo assim, esta dissertação pretendeu lançar um olhar sobre o 

profissional de sustentabilidade e a realidade que a ele se apresenta nas organizações. O 

estudo procurou contribuir com uma visão das tendências em relação a esse profissional e aos 

desafios da sustentabilidade que enfrentam nas empresas. Espera-se que o mesmo amplie o 

conhecimento e os debates acerca desse executivo, bem como inspire pesquisas futuras a 

serem realizadas, de forma a influenciar positivamente os avanços da sustentabilidade. 
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APÊNDICE A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PROFISSIONAIS DE SUSTENTABILIDADE 

 

Prezado(a) senhor(a), agradeço desde já sua disponibilidade em participar dessa 

pesquisa. Conforme nossa conversa anterior, sou aluna do Programa de Pós-graduação em 

Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Estou realizando 

minha pesquisa de mestrado cujo tema é “O Profissional de Sustentabilidade nas 

Organizações: uma análise do processo de construção de seu papel e trajetória a partir das 

suas narrativas de aprendizagem experiencial”.  

Com o intuito de atender aos objetivos propostos para o estudo, será realizada uma 

série de entrevistas com profissionais que ocupam cargos de sustentabilidade em organizações 

brasileiras. Conforme explicado anteriormente, as entrevistas serão gravadas e transcritas em 

sua íntegra, desde que autorizado por vocês, porém os resultados garantirão o anonimato com 

relação à identidade do participante e da empresa.  

A entrevista será conduzida mediante um roteiro contendo algumas questões 

orientadoras, mas será fundamentalmente uma conversa sobre sua aprendizagem na trajetória 

profissional que construiu.  

 

QUESTÕES ORIENTADORAS DA ENTREVISTA: 

• Dados Gerais: 

a) Idade 

b) Formação: curso de graduação, universidade e eventuais cursos de especialização e/ou pós-

graduação 

c) Tempo de formação 

d) Nome do cargo e tempo que atua, setor e departamento 

e) Estrutura organizacional (superior, pares, subordinados) 

f) Tempo de empresa  

g) Tempo no cargo/função 

 

• Dados específicos: 
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Trajetória anterior a assumir o cargo 

a) Na sua visão, o que é sustentabilidade? E o que é sustentabilidade para a sua empresa? 

b) Conte-me como se deu a sua trajetória em sustentabilidade.   

c) Como e onde você construiu seu conhecimento em sustentabilidade?  

d) Que cargos/funções você que já exerceu em sustentabilidade antes do atual, em que 

empresas, por quanto tempo? Conte-me suas experiências, explicando como se deu a 

entrada em cada cargo/função (convite, indicação, seleção, outro). 

 

O papel do profissional de sustentabilidade  

e) Como você descreveria o seu papel e do seu cargo/função/área/setor/departamento na 

empresa?   

f) Conte-me um pouco do histórico desse cargo/área/função na empresa. 

g) Como foi o ingresso nesta função e relate um pouco da sua trajetória até o momento atual. 

h) Quais são as suas principais atribuições? Descreva seu trabalho para mim, como é um dia 

típico seu? 

 

A experiência no cargo/empresa atual e os processos de aprendizagem 

i) No exercício da sua função, conte como tem sido a sua relação com os demais 

stakeholders, internos e externos. 

j) Como você descreveria os principais desafios que enfrentou/enfrenta nesta função/cargo?  

k) Onde você acha que houve avanços?  

l) E quais seriam as principais dificuldades, limitações, frustrações? 

m) O que você aprendeu nesta trajetória? Você poderia me dar exemplos de situações de 

aprendizagem?  

n) Que vivências/eventos te proporcionaram maior aprendizado?  

 

Tendências 

o) E daqui para frente, o futuro, como avalia o potencial do seu 

cargo/função/departamento/setor?  

p) E nas demais empresas?  

q) Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? 

 

Muito obrigada por sua participação! 
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