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RESUMO 

O objetivo desta dissertação é descrever e analisar os processos de Aprendizagem 

Social para Sustentabilidade (ASpS) construídos nas relações entre os Agentes de 

Sustentabilidade do Agronegócio (ASA) e os produtores rurais clientes de um Banco 

orientado para o agronegócio. Procurou-se compreender o contexto de surgimento desses 

profissionais; o papel dos atores envolvidos na solução de problemas socioambientais; bem 

como os processos de ASpS que se direcionam à resolução de problemas socioambientais, 

apontando limites, avanços e potencialidades. Em relação à metodologia, optou-se pela 

realização de uma pesquisa qualitativa e interpretativa. Os dados foram construídos por meio 

de entrevistas em profundidade com 11 Agentes de Sustentabilidade do Agronegócio do 

Banco objeto de estudo, complementados pela pesquisa em documentos disponibilizados pela 

organização. Após análise e interpretação dos dados coletados, chegou-se a resultados que 

apontam um processo de aprendizagem que evolui desde a criação do cargo de Agentes de 

Sustentabilidade do Agronegócio pelo Banco. O processo de ASpS ocorre por quatro vias 

principais: na prática, pelo exercício diário da função e na interação com os atores sociais; no 

estudo das políticas institucionais que listam diretrizes e metas de sustentabilidade; na adoção 

de novas tecnologias; e nos treinamentos, cursos e eventos de atualização, aprimoramento e 

capacitação. Do ponto de vista dos avanços, ainda que o cargo tenha sido criado para mitigar 

riscos em operações realizadas, o Banco buscou, por intermédio do ASA, melhorar 

positivamente o desempenho orientado à sustentabilidade dos clientes com uma proposta que 

vai além da mera auditoria. Em relação aos resultados mais críticos, o atingimento de 

objetivos econômicos, sociais, ambientais, tem limitações significativas, tendo em vista o que 

a ideia-força do desenvolvimento sustentável pressupõe. Dimensões importantes da 

sustentabilidade não estão sendo consideradas, como as demográfica, política e cultural; as 

narrativas não indicam questionar nem refrear a expansão de negócios no campo que podem 

acabar, em última instância, sendo insustentáveis; tampouco remetem à falta do exercício do 

diálogo entre distintos atores sociais, o que prejudica a construção de um processo genuíno de 

aprendizagem social para sustentabilidade. Como contribuições, pretendeu-se fazer avançar as 

discussões sobre aprendizagem social para sustentabilidade no âmbito das instituições com 

fins lucrativos e, mais especificamente, no contexto da agricultura, além de apresentar 

elementos para aprimorar os processos de aprendizagem social para sustentabilidade.  

Palavras-chave: Agente de Sustentabilidade do Agronegócio. Sustentabilidade. 

Aprendizagem Social para Sustentabilidade. Instituição financeira. 



 

ABSTRACT 

The objective of this dissertation is to describe and analyze the processes of Social 

Learning for Sustainability (ASpS) built in the relations between the Agribusiness 

Sustainability Agents (ASA) and the rural producers of an agribusiness Bank. We sought to 

understand the context of the emergence of these professionals; the role of actors involved in 

solving socio-environmental problems; as well as the processes of ASpS that are directed to 

the resolution of socio-environmental problems, pointing out limits, advances and 

potentialities. Regarding the methodology, a qualitative and interpretive research was chosen. 

The data were constructed through in-depth interviews with 11 Agribusiness Sustainability 

Agents of the Bank object of study, complemented by research in documents made available 

by the organization. After analyzing and interpreting the collected data, we reached results 

that point to a learning process which has evolved since the creation of the position of 

Agribusiness Sustainability Agents by the Bank. The ASpS process occurs in four main ways: 

in practice, by the daily exercise of the function and in the interaction with the social actors; 

in the study of institutional policies that list sustainability guidelines and targets; in the 

adoption of new technologies in agribusiness; and in the training, courses and events of 

updating, improvement and qualification by the ASA. From the point of view of the advances, 

even though the position was created to mitigate risks in operations carried out, the Bank 

sought, through the ASA, to positively improve the performance oriented towards the 

sustainability of the clients with a proposal that goes beyond the mere audit. In relation to the 

most critical results, the achievement of economic, social and environmental objectives has 

significant limitations, considering what the idea of sustainable development presupposes. 

Important dimensions of sustainability are not being considered, such as demographic, 

political and cultural; the narratives do not indicate to question or to restrain the expansion of 

businesses in the field that can end, in the last instance, being unsustainable; nor do they refer 

to the lack of dialogue among different social actors, which hampers the construction of a 

genuine process of social learning for sustainability. As contributions, it was intended to 

advance the discussions about social learning for sustainability within the framework of for-

profit institutions, and more specifically in the context of agriculture, as well as presenting 

elements to improve social learning processes for sustainability. 

Keywords: Agribusiness Sustainability Agent. Sustainability. Social Learning for 

Sustainability. Financial institution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho enquadra-se no contexto dos estudos sobre aprendizagem social para 

sustentabilidade, tendo como foco o agronegócio. As instituições financeiras são os principais 

agentes fomentadores do processo produtivo no setor do agronegócio no Brasil, com 

operações que passaram de R$ 80 milhões em 2008 para aproximadamente R$ 140 milhões 

em 2012 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018). No país, já existem linhas de crédito para 

projetos sustentáveis, oferecidas por instituições financeiras preocupadas com os impactos 

socioambientais que um empreendimento pode gerar em seu entorno e com o 

desenvolvimento econômico sustentável (CAFÉ COM SUSTENTABILIDADE, edição 51, 

2017). 

Embora a preocupação com temas socioambientais na concessão de empréstimos seja 

positiva para as próprias instituições financeiras e existam algumas iniciativas nesse sentido, a 

integração de questões socioambientais à estratégia de negócios precisa ser desenvolvida em 

maior escala. No setor financeiro brasileiro, poucas instituições financeiras declaram ou 

manifestam a incorporação efetiva de riscos relacionados à sustentabilidade e critérios 

ambientais, sociais e de governança em suas decisões de concessão de crédito. Por sua vez, os 

agricultores encontram dificuldades, tais como exigências documentais, na tomada de crédito 

(VIEIRA FILHO et al., 2016). Enquanto alguns bancos reconhecem a necessidade e o 

impacto positivo de integrar sustentabilidade à sua estratégia de negócio, outros ainda 

precisam ser influenciados a enxergar além dos retornos de capital e dos riscos financeiros 

tradicionais. 

Informações divulgadas pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) indicam que, 

cada vez mais, a sustentabilidade vem sendo vista como ferramenta indispensável no 

ambiente financeiro, de modo que o momento atual é propício para a discussão desse tema no 

setor bancário e, mais especificamente, na esfera do agronegócio. Segundo Lins e Wajnberg 

(2007), as instituições financeiras estão tratando de alinhar sua atuação com os objetivos 

sociais, ambientais e econômicos de longo prazo da sociedade. Para tanto, trabalham na 

construção de um aprendizado orientado nessa direção, formando quadros que busquem a 

prática de ações sustentáveis junto aos clientes e conectem seus esforços às metas de 

sustentabilidade da instituição. Governança corporativa e inovação são os principais 

fundamentos na promoção de sustentabilidade em uma instituição. De um lado, somente a 

adoção de boas práticas de governança pode assegurar que objetivos e interesses diversos 

sejam contemplados. Uma instituição sustentável conhece e valoriza a independência dos 
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diferentes atores internos, assim como de agentes externos à companhia. Por outro lado, a 

inovação entra como elemento que catalisa a mudança paradigmática necessária a uma cultura 

de sustentabilidade nas empresas, criando formas de promovê-la e gerando conhecimento que 

possibilitem a empregados e clientes atingir um novo modelo de negócios, que seja 

sustentável (LINS; WAJNBERG, 2007).    

Elkington (2012, p. 123) esclarece que 

[...] empresas sustentáveis socialmente consideram o capital humano em sua 
forma principal, ou seja, pela saúde, educação e conhecimentos, da mesma 
forma que olham para a saúde da sociedade e das grandes potencialidades de 
criatividade que elas têm para gerar riqueza.  

 

Assim, sustentabilidade envolve distribuição de riquezas em igualdade de condições 

para todos, cumprindo com as leis trabalhistas, cuidando do bem-estar do capital humano, 

promovendo ambientes e condições saudáveis que agreguem treinamentos e desenvolvimento 

das habilidades dos funcionários e da comunidade na qual a empresa está inserida.   

De acordo com a 51ª edição do evento Café com Sustentabilidade, da Febraban, 

realizada em maio de 2017, os bancos, mesmo voltados à busca de práticas sustentáveis, não 

geram impactos socioambientais diretos e significativos quando comparados com o setor do 

agronegócio. No entanto, os impactos indiretos decorrentes de suas atividades comerciais 

podem ser altamente prejudiciais. Além disso, foi reiterado na ocasião que os bancos podem 

fomentar a sustentabilidade global por meio da sua influência indireta. No cenário 

internacional, bancos que já começaram a traçar estratégias de sustentabilidade e se 

encontram em estágios mais avançados servem de referência aos que estão iniciando nesse 

aspecto (CAFÉ COM SUSTENTABILIDADE, 2017). 

Nesse cenário, novos cargos e/ou funções são criados no setor bancário para responder 

a tais demandas. Trata-se de formas que a organização encontra para operacionalizar objetivos 

e metas de sustentabilidade, mas que ainda não se sabe o sentido que estão assumindo e quais 

os processos de aprendizagem envolvidos. No caso da presente investigação, a instituição 

financeira objeto de estudo criou a figura dos Agentes de Sustentabilidade do Agronegócio 

(ASA). O descritivo do cargo aponta que o objetivo da função é avaliar as terras e monitorar 

as garantias acordadas, fornecendo os subsídios necessários para a análise de riscos dos 

clientes, de forma a atender às políticas internas estabelecidas e aos quesitos socioambientais 

do cliente. Dentre as atribuições do ASA estão: vistorias in loco, planejamento mensal de 

vistorias, laudo de avaliação, análise socioambiental, elaboração de perfil socioambiental e 

orientação ao cliente sobre como obter licenças ambientais. Tais atribuições requerem intenso 
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contato com o cliente final, no entanto, pouco se sabe acerca das aprendizagens que emergem 

dessa experiência e de seu potencial para alavancar metas de sustentabilidade, o que motivou 

a presente investigação. 

A lente teórica pela qual analisaram-se os processos de aprendizagem dos ASAs é a da 

Aprendizagem Social para Sustentabilidade (ASpS). A ASpS tem emergido como uma 

abordagem híbrida para a resolução de problemas ambientais e sociais complexos 

(KILVINGTON, 2010). Pode ser definida como uma categoria de aprendizagem social 

orientada a lidar com sistemas complexos e incertos (GARMENDIA; STAGL, 2010). 

Envolve uma resposta a problemas socioambientais, por meio de um processo participativo 

que reúne as principais partes interessadas em prol da geração de resultados (BRADBURY, 

2007). No contexto das organizações, D’Angelo e Brunstein (2014) compreendem a ASpS 

como sendo implementação de ações coletivas de suporte ao desenvolvimento sustentável do 

negócio, com base em uma estratégia voltada às competências desenvolvidas pelas 

companhias.  

A conexão entre Aprendizagem Social e Sustentabilidade é estabelecida para 

descrever o processo de ação coletiva e reflexão entre diferentes atores voltados para melhorar 

a gestão das inter-relações humanas e ambientais (BLACKMORE, 2007). Dessa forma, pode-

se entender a importância da ASpS para o estudo dos Agentes de Sustentabilidade do 

Agronegócio em sua relação com os agricultores. 

Realizou-se um levantamento dos trabalhos que abordam o tema aprendizagem social 

para a sustentabilidade no agronegócio na literatura nacional e estrangeira, consultando as 

principais bases de dados disponíveis: ProQuest, Ebsco e Portal Capes. Iniciou-se a pesquisa 

buscando os termos “Social Learning For Sustainability in Agribusiness” nos campos 

“Business Source Complete”, “Full Text” e “Busca” dos sistemas de busca, com um resultado 

de 6.656 pesquisas citando os seguintes termos: “Social Learning”, “Sustainability” e 

“Agribusiness” separadamente. Ao buscar trabalhos mais específicos, também foram 

pesquisados os termos “Sustainability and Agribusiness”, “Social Learning For 

Sustainability” e “ASA”, contemplando apenas trabalhos que abordam o tema de pesquisa nos 

últimos 10 anos. Nessa busca foram encontrados 161.753 trabalhos. Destes, selecionaram-se 

os trabalhos que abordam o tema ASpS ou aqueles com enfoque nas questões de 

aprendizagem voltadas para a sustentabilidade no agronegócio, reduzindo o resultado a 12. 

Observou-se, assim, que tanto na literatura brasileira como na internacional, há poucos 

estudos voltados para ASpS no agronegócio, o que faz desta investigação uma oportunidade 

http://search.proquest.com/results.smartsearchresults.smartsearchresultslist.lateralsmartsearchlink_0:lateralsmartsearch/$28SU.exact$28$22SUSTAINABILITY$22$29+AND+$28SU.exact$28$22CULTURE$22$29+OR+SU.exact$28$22CULTURAL$22$29+OR+ORG.exact$28$22CULTURE$22$29$29$29?t:ac=7CA2EE5353664D45PQ/1
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de contribuir para uma discussão que afeta a realidade de grandes e pequenas empresas do 

agronegócio.  

Os processos participativos capazes de promover aprendizagem social no contexto da 

sustentabilidade exigem mais estudos de campo (GARMENDIA; STAGL, 2010). Embora 

recentemente algumas pesquisas tenham sido concluídas, novas evidências empíricas ainda 

são necessárias para desenvolver uma sólida compreensão dos processos de ASpS 

(CAPORALI, 2012; GRIFFITHS; LINNENLUECKE; PAIVA, 2010; STAHEL, 2013). Além 

disso, o fato de não haver evidências da existência de estudos que abordem o Agente de 

Sustentabilidade do Agronegócio ou cargos similares, nas buscas feitas nas principais bases 

de dados da literatura nacional, demonstra que também há uma lacuna empírica entre a figura 

e a atuação desse profissional no Brasil. Não há dados que avaliem como ocorrem os 

processos de aprendizagem mediados por esses profissionais e quais os resultados, em termos 

de avanços em direção à sustentabilidade, pelas empresas. 

O Banco aqui estudado tem raízes no agronegócio e mais de 100 anos de experiência 

nessa área, acumula extenso conhecimento sobre o setor e reconhece a importância do Brasil 

na produção agrícola mundial. Atende os produtores rurais brasileiros desde o final de 1980 e, 

em 2004, passou a oferecer produtos e soluções financeiras para toda a cadeia de alimentos e 

o agronegócio, em todas as etapas produtivas: dos insumos à produção e à estocagem, ao 

processamento, à exportação e ao varejo. 

Conhecido como o “Banco do agronegócio”, a instituição conta com uma ampla rede 

de escritórios ao redor do mundo. No Brasil, uma equipe de profissionais especializados no 

agronegócio atuando diretamente no ambiente rural. O Banco está presente em mais de 40 

países e conta com mais de 50 mil funcionários, fornecendo serviços financeiros em todos os 

continentes. Além disso, trata-se de uma instituição financeira signatária dos Princípios do 

Equador. Os Princípios do Equador constituem um conjunto de critérios socioambientais de 

adoção voluntária por instituições financeiras em nível mundial, referenciados nos Padrões de 

Desempenho sobre Sustentabilidade Socioambiental da International Finance Corporation 

(IFC) e nas Diretrizes de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Grupo Banco Mundial. A 

intenção dessas Diretrizes é verificar os riscos sociais e ambientais associados a 

financiamentos e consultorias de projetos com valores acima de US$ 10 milhões. Os bancos 

comprometem-se a classificar o risco socioambiental aplicando questões que envolvem a 

conservação da biodiversidade, níveis de poluição e outros (INTERNATIONAL FINANCE 

CORPORATION, 2005). 
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É nesse contexto que a instituição financeira cria a figura dos Agentes de 

Sustentabilidade do Agronegócio (ASA), com a intenção de desenvolver uma estratégia de 

conexão com seus clientes agricultores. Assim, considerando a figura do ASA um 

intermediário entre o Banco e o agricultor, pergunta-se: Quais os processos de aprendizagem 

social experienciados na relação entre os ASAs, o Banco e os agricultores para endereçar 

objetivos de sustentabilidade?  

O objetivo deste estudo é descrever e analisar os processos de aprendizagem social 

construídos nas relações dos ASAs com os agricultores, tendo em vista objetivos de 

sustentabilidade. Além disso, pretende-se também compreender o contexto de surgimento 

desses profissionais, os demais atores envolvidos no processo de aprendizagem, apontando 

seus avanços, limites e potencialidades em direção à solução de problemas socioambientais.   

São objetivos específicos:  

• Descrever a trajetória de surgimento dos ASAs na instituição objeto de estudo, 

contextualizando-a historicamente, bem como as atividades compreendidas no 

exercício de sua função;  

• Descrever e analisar os processos de aprendizagem social para sustentabilidade 

envolvidos nas relações entre o Banco, por intermédio dos ASAs, e os 

produtores rurais; 

• Discutir os limites, as potencialidades e os avanços dos processos de 

aprendizagem para o endereçamento de problemas socioambientais. 

O objeto de estudo foram os processos de aprendizagem social vivenciados pelos 

ASAs na sua relação com os produtores rurais, tendo em vista objetivos de sustentabilidade. 

Escolheu-se como objeto de estudo as experiências dos ASAs porque esse profissional é o 

ator organizacional cujo cargo foi criado pela organização financeira para fazer a ponte entre 

o Banco e o agricultor, buscando estabelecer uma relação de proximidade e confiança com os 

clientes finais, por meio de visitas a suas fazendas e acompanhamento de seu trabalho. A 

instituição financeira em que os ASAs atuam foi escolhida por sua representatividade no 

agronegócio no Brasil, pelo tempo de atuação na área e por realizar pesquisas nos setores de 

alimentos e de agronegócio. Baseando-se na realidade local, a equipe conta com o suporte da 

rede global da corporação, composta por profissionais atuando em diferentes países. 

Para levar o estudo a efeito, procedeu-se a uma investigação de natureza qualitativa e 

interpretativa, suportada, sobretudo, por entrevistas em profundidade. Foram analisadas as 

experiências do conjunto de ASAs da organização, atualmente em número de 16 

profissionais. 
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Como contribuição, espera-se que os resultados da pesquisa avancem na compreensão 

dos processos de aprendizagem social para sustentabilidade em organizações do setor 

financeiro, principalmente aquelas que atuam junto ao agronegócio. Do ponto de vista prático, 

a expectativa é fornecer elementos para aprimorar os processos de ASpS entre o ASA e o 

produtor rural. 

Em relação à estrutura, inicialmente apresenta-se: a) introdução, na qual são 

explicitados o objetivo da pesquisa, a justificativa e a problemática; b) na seção 2, é exposto o 

referencial teórico, subdividido em três partes: 1. Aprendizagem social nas organizações; 2. 

Aprendizagem social para a sustentabilidade; 3. Aprendizagem social, sustentabilidade e o 

agronegócio. c) Na seção 3 consta a metodologia do estudo. d) Na seção 4, as análises e 

interpretações dos resultados são detalhadas em quatro partes, a saber: 1. Caraterização da 

organização objeto de estudo; 2. O surgimento e as características da função de Agente de 

Sustentabilidade do Agronegócio; 3. Atividades que compreendem o exercício de um dia 

típico de trabalho do ASA; 4. Os atores envolvidos no processo de ASpS. e) Por fim, são 

apresentadas as considerações finais da pesquisa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico desta pesquisa está dividido em três partes. Na primeira, discute-se o 

significado e o processo de aprendizagem social nas organizações. Em seguida, trabalha-se 

com a aprendizagem social para a sustentabilidade, que constitui o conceito central do estudo, 

e, por fim, debatem-se as relações entre aprendizagem, sustentabilidade e o universo do 

agronegócio, uma vez que os participantes da pesquisa atuam nesse cenário.  

 

2.1 APRENDIZAGEM SOCIAL NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Nesta seção, discute-se o significado de aprendizagem social (AS) nas organizações. 

Inicia-se abordando o ato de aprender; posteriormente, apresenta-se sua definição e 

implicações para o desenvolvimento profissional, ressaltando a importância dos processos de 

reflexividade e da interação social no ambiente de trabalho. 

Aprendizagem social (AS) é maneira natural de o ser humano aprender e interagir. O 

que é inédito, hoje, é a escala em que se pode ser envolvido em um processo de AS, o que 

ocorre na interação com os outros e não individualmente. O aprendizado está sempre inserido 

em um contexto social e societal que fornece impulsos e orientação para o que pode ser 

aprendido (ILLERIS, 2007). Assim, ao estudar uma organização, no caso a instituição 

financeira que constitui o objeto desta pesquisa, cabe observar as diferenças na natureza do 

aprendizado que ocorre no ambiente empresarial, por meio de treinamentos e de palestras 

(aprendizagem formal), e aquela que se dá na atividade cotidiana, nas relações e nas 

interações em diferentes contextos de trabalho, com atores distintos. No caso deste estudo, 

dos ASAs com agricultores, colegas de trabalho e superiores (aprendizagem informal).  

O ato de aprender não se limita a absorver conhecimento, pois trata da capacidade de 

questionar e de argumentar sobre determinado assunto (REED, 2005). Aprendizagem é um 

fenômeno que pode ser analisado em vários níveis e de diferentes maneiras em uma 

organização (PRUGSAMATZ, 2010). Comumente, pesquisadores e acadêmicos consideram o 

aprendizado nas organizações em três níveis: o individual, o grupal e o organizacional, sendo 

que a aprendizagem organizacional não é simplesmente a soma da aprendizagem de cada 

membro. Organizações, ao contrário dos indivíduos, desenvolvem e mantêm sistemas de 

aprendizagem que não só influenciam seus membros imediatos, como também são 

transmitidos a terceiros por meio de histórias e normas da instituição. Por esse motivo, os 

trabalhos no campo do aprendizado social ganham ênfase com o objetivo de fortalecer o 
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debate sobre questões sociais e ambientais que influenciam em processos de aprendizagem, 

positiva e negativamente (ILLERIS, 2004). 

Não existe uma definição de aprendizagem social, mas muitas descrições sublinham a 

importância do diálogo (negociação) entre grupos para melhor compreender os diferentes 

pontos de vista e desenvolver processos de ações coletivas e reflexão ao longo do tempo 

(WALS, 2007). O conceito de aprendizagem social foi estabelecido no trabalho do americano 

Albert Bandura (ILLERIS, 2007), ao tratar dos laços sociais conectados ao aprendizado. Em 

particular, o aprendizado social é envolvido por questões sociais e culturais importantes para a 

geração de aprendizagem (ILLERIS, 2004).  

Para processos de aprendizagem conjunta – cujos resultados, todavia, somente em 

casos especiais serão os mesmos para todos os envolvidos –, é possível empregar o termo 

aprendizagem coletiva. De acordo com Illeris (2007), a aprendizagem social na dimensão 

organizacional está ligada a troca de conhecimento, formação e gestão dos recursos humanos. 

Ela ocorre em sistemas participativos, que operam em um campo de tensão entre criatividade, 

poder e responsabilidade, o que se dá em torno de quatro eixos caracterizados como ação, 

reflexão, comunicação e negociação (ILLERIS, 2007). Por outro lado, o fenômeno coletivo 

acontece a partir da construção de processos interativos e colaborativos que são atravessados 

por um conjunto de tensões. 

A AS pode ocorrer de forma não predeterminada ou planejada, originando-se em redes 

de conhecimento e informação, fluxos formais e informais dentro das organizações. Ela 

depende das redes sociais e das conexões que são estabelecidas, bem como do sentido que os 

indivíduos dão às informações e aos acontecimentos ao seu redor, o que tem implicações para 

a reflexão sobre os processos de formação e desenvolvimento profissional, bem como para a 

própria sistematização da aprendizagem nas empresas, que são consideradas organismos vivos 

em constante mudança e evolução. 

A aprendizagem social é também compreendida como um aprendizado gerado para 

colaborar (PAHL-WOST; MOSTERT; TABARA, 2008). Para esses autores, isso acontece 

quando novas capacidades relacionais são desenvolvidas, ou seja, os agentes sociais aprendem 

como colaborar entendendo as diferenças entre seus próprios papéis e capacidades e os dos 

outros. 

A AS também demanda o desenvolvimento da reflexividade contínua. Isso porque ela 

é influenciada não apenas pela consciência cotidiana do indivíduo sobre seu comportamento, 

mas também pela resposta positiva ou negativa que ele recebe a respeito do seu 

comportamento, o que eleva a autoconsciência (ILLERIS, 2007). Reflexividade contínua é o 
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processo de autorreflexão das pessoas para desenvolver a conscientização sobre suas ações, 

seus sentimentos e suas percepções (MAGUIRE, 2014). Ela obriga o indivíduo a fazer uma 

conexão entre os próprios pensamentos e o contexto social da situação. Quando se reage 

espontaneamente a um evento ou circunstância, a reflexividade contribui para tomarmos 

consciência da maneira como agimos, sentimos e percebemos a conjuntura ao nosso redor 

(MAGUIRE, 2014). 

Reflexividade é um estado de consciência contínua sobre como agir, sentir e perceber 

um encontro social. Trata-se, em suma, de uma forma de reflexão pró-ativa. Qualquer 

organização pode se benefíciar de engendrar processos de reflexividade; no entanto, é preciso 

estar ciente de que nem todos obtêm o mesmo aproveitamento. O exercício da reflexividade é 

fundamental para mudar práticas sociais diante do surgimento de novos riscos, que, por sua 

vez, demandarão diferentes níveis de atenção individual e/ou coletivo (ILLERIS, 2004). 

Em relação aos estudos de aprendizagem no setor financeiro, entre as teorias mais 

utilizadas por pesquisadores está a da aprendizagem social, a qual concebe a aprendizagem 

como um processo que ocorre por meio das relações sociais entre os indivíduos (USHIRO; 

BIDO, 2014). A AS é importante em muitas empresas que precisam se desenvolver e crescer 

em ambientes complexos, incertos e em mudança constante, como é o caso do mercado 

financeiro voltado para o agronegócio (REED et al., 2005). 

Em síntese, a AS ocorre por meio da interação social entre as pessoas no seu 

ambiente (ILLERIS, 2004). Nesse sentido, o local de trabalho pode ser entendido como um 

espaço de aprendizagem. No caso dos ASAs, cuja função profissional é objeto deste estudo, o 

espaço de aprendizado estende-se às fazendas dos clientes agricultores visitadas 

periodicamente, onde ocorrem inúmeras interações e possibilidades de reflexão e 

reflexividade entre funcionários do Banco, trabalhadores das fazendas e os próprios 

agricultores. Cabe entender como se dá o processo de AS dos ASAs, o que envolve analisar 

essas interações sociais, os significados atribuídos ao seu trabalho, o exercício ou não da 

reflexividade em sua dinâmica de trabalho, bem como as relações de poder que atravessam 

sua experiência profissional cotidiana.  

Apresentado o conceito de aprendizagem social, passa-se agora a analisar o 

significado de aprendizagem social para sustentabilidade, tema do próximo item. 
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2.2 APRENDIZAGEM SOCIAL PARA A SUSTENTABILIDADE 

 

A lente teórica base deste estudo é a da aprendizagem social para sustentabilidade 

(ASpS). Isso significa que o arcabouço institucional do Banco, suas políticas e normas de 

conduta voltadas para a sustentabilidade, a dinâmica de trabalho dos profissionais ASAs em 

suas relações internas e externas, os documentos e treinamentos disponibilizados serão 

analisados considerando os elementos de aprendizado social. Observa-se, sobretudo, as 

relações entre os atores sociais envolvidos na atividade do ASA: gerentes de RH, 

coordenadores, clientes, grandes agricultores que estão voltados inteiramente para a cadeia do 

agronegócio brasileiro, produzindo e exportando. Nesta subseção, discute-se o conceito de 

aprendizagem social para sustentabilidade (ASpS) que fundamentará a pesquisa.  

Contudo, antes de tratar da ASpS propriamente dita é importante examinar o 

significado de sustentabilidade. Esse conceito surge da preocupação da sociedade com a 

manutenção do equilíbrio no planeta, denominado de princípios e ações sustentáveis, 

desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade, segundo Linnenluecke e Griffiths (2010). 

A compreensão do tema sustentabilidade corporativa passa necessariamente pelo 

conceito das três dimensões do Triple Bottom Line (TBL) proposta por Elkington (1998) em 

Canibais com garfo e faca. O autor refere-se à perspectiva de prosperidade econômica, de 

qualidade ambiental e de progresso social, interagindo de modo a resultar em capacidade de 

decisões estratégicas, com eficiência em ações estratégicas e desenvolvimento econômico.  

Na prática, a sustentabilidade de qualquer negócio consiste em administrar as três dimensões 

do Triple Bottom Line de maneira equilibrada e bem alinhada nos três pilares (ELKINGTON, 

1998). O autor ainda afirma que sustentabilidade repousa em uma visão de negócios na qual 

desempenho socioambiental caminha lado a lado ao desempenho econômico, numa mudança 

de paradigma que priorize a perenidade e a perpetuidade da organização. Para alcançar tal 

desempenho são necessários novos tipos de parcerias econômicas, sociais e ambientais 

(ELKINGTON, 1998).  

Elkington (2012, p. 53) define sustentabilidade por meio do TBL como “uma 

representação de uma visão completa em relação a como se faz uso dos recursos naturais, 

essencial para garantir a sobrevivência das novas gerações numa sociedade justa e próspera, 

com melhores performances ambientais e melhor qualidade de vida”. A dimensão econômica 

representa a geração de riqueza, por meio da entrega de bens duráveis e serviços, educação, 

lazer e conforto. Porém, existem necessidades para a sobrevivência humana, como por 

exemplo a eliminação da fome, ainda que “a dimensão econômica não seja a única 
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preocupação dos líderes”. O homem ingere alimentos que são produzidos na natureza. Uma 

vez escasseada tal fonte, procura alternativas de produção e consumo de alimentos que são 

produzidos em larga escala, envolvendo fatores econômicos de produção e consumo. 

Representada pela conservação e pelo manejo dos recursos naturais, a dimensão ambiental 

sofre com o sistema capitalista de geração de riqueza, em particular com a apropriação da 

natureza de forma desenfreada, ou seja, com uso e desmatamento do meio ambiente além de 

sua capacidade de renovação. Tal utilização excessiva provoca um desequilíbrio entre seres 

humanos e a natureza, comprometendo a qualidade da vida de gerações futuras no mundo 

todo. Por isso, é necessário agir com “justiça ambiental e ética empresarial”. A dimensão 

social relaciona-se com questões de igualdade, com a discriminação dos critérios de conduta 

organizacional, com a ética e com as relações entre profissionais dentro e fora do ambiente 

empresarial (ELKINGTON, 2012). 

O desenvolvimento sustentável é o princípio organizador para o cumprimento dos 

objetivos de desenvolvimento humano, ao mesmo tempo que sustenta a capacidade dos 

sistemas naturais de fornecer os recursos naturais e os serviços ecossistêmicos dos quais a 

economia e a sociedade dependem (GRIFFITHS; LINNENLUECKE, 2010). O resultado final 

desejável é um estado de sociedade em que a vida, as condições e o uso dos recursos 

continuam a satisfazer as necessidades humanas, sem prejudicar a integridade e a estabilidade 

dos sistemas naturais. 

O moderno conceito de desenvolvimento sustentável, derivado principalmente do 

Relatório Brundtland de 1987, está enraizado em ideias anteriores sobre manejo florestal 

sustentável e preocupações ambientais do século XX. O termo sustentabilidade tem como 

significado o bem-estar do homem no ecossistema (homeostasia), enquanto o 

desenvolvimento sustentável refere-se à abordagem holística e aos processos temporais que 

nos levam ao ponto final da sustentabilidade (GRIFFITHS; LINNENLUECKE, 2010). 

O conceito de desenvolvimento sustentável tem sido alvo de críticas. O que 

exatamente deve ser suportado no desenvolvimento sustentável, uma vez que qualquer taxa de 

exploração positiva acabará levando ao esgotamento do estoque finito da Terra? 

(GRIFFITHS; LINNENLUECKE, 2010). 

Atualmente, a definição de sustentabilidade figura como uma extensão do encargo 

socioambiental das instituições, assunto tratado há aproximadamente um século, relacionando 

a necessidade de retorno e a assunção de responsabilidade das instituições para com as 

pessoas e comunidades ao seu redor (PAIVA, 2010). Portanto, uma economia sustentável 

requer respeitar e dar prioridade para os ecossistemas dos quais dependem: florestas, fauna, 
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flora, áreas reservadas à conservação do meio ambiente e outros. Para avaliar o pilar 

ambiental nas instituições, Elkington (2012) direciona importantes questionamentos aos 

executivos de empresas: Que formas de capital natural recebem impactos da atuação 

planejada da empresa? Essas formas são sustentáveis? Temos conhecimento do nível de 

estresse? O “equilíbrio da natureza e da vida” serão afetados de maneira significativa? 

Já a expressão desenvolvimento sustentável abrange diversos segmentos da 

sociedade, visando proporcionar um ponto de estabilização entre equidade social, crescimento 

econômico e proteção do meio ambiente (PAIVA, 2010). Esse entendimento sobre 

desenvolvimento sustentável tem como alvo principal o ser humano, almejando preencher 

suas necessidades e seus desejos com a finalidade de harmonizar o desenvolvimento 

econômico e a preservação do meio ambiente.  

Para compreender a conceituação de desenvolvimento, é necessário admitir que os 

recursos naturais são finitos e que os seres humanos dependem desses recursos. No entanto, as 

consequências do modo de produção que desrespeita os limites da natureza tornam inevitável 

uma mudança de paradigma visando à sustentabilidade (PAIVA, 2010). 

Analisando o desenvolvimento sustentável nos contextos social, ambiental e 

econômico, verifica-se que a degradação ambiental é responsabilidade de todos. Barbieri 

(2012) ensina que o desenvolvimento sustentável possui dimensões para as quais a sociedade 

deve estar atenta, como desigualdades e exclusão sociais. Dessa perspectiva, compreende-se 

que o desenvolvimento sustentável é mais que uma preocupação com o meio ambiente; trata-

se de uma precaução com os efeitos do desenvolvimento sobre a sociedade, em relação aos 

recursos naturais, bem como à vida das pessoas.  

O desenvolvimento sustentável é uma forma de evolução que melhora a qualidade 

da vida humana e do meio ambiente (CAPORALI, 2012). Se uma empresa está se 

desenvolvendo sem preocupação com o entorno social, não cumprindo as legislações 

ambientais e trabalhistas, pode-se dizer que ela não está se desenvolvendo sustentavelmente 

(STAHEL, 2013). 

A expressão desenvolvimento sustentável veio à tona em estudos da Organização das 

Nações Unidas (ONU), cuja preocupação são as alterações climáticas, visando produzir 

respostas para a crise social e ambiental pela qual o planeta vem passando (BARBOSA, 

2008). Em estudo realizado por Porter e Kramer (2006), é proposta uma nova maneira de 

olhar para a relação entre empresas e sociedade, que possibilite às empresas fazerem 

contribuições valiosas para o bem-estar social sem sacrificar o sucesso corporativo. Os 

autores introduziram uma estrutura na qual as empresas identificassem as consequências 
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sociais de suas ações e, assim, descobrissem oportunidades para beneficiar a sociedade e a si 

mesmas, fortalecendo o contexto competitivo em que operam, determinando as iniciativas de 

responsabilidade social corporativa a serem abordadas e as formas mais eficazes de executá-

las. Dito de outro modo, trata-se de perceber a responsabilidade social como uma 

oportunidade, ao invés de controle de perdas ou uma campanha de relações públicas que 

requeira uma mentalidade radicalmente diferente. Responsabilidade Social pode ser uma 

potente fonte de inovação e vantagem competitiva e, sem dúvida, os executivos de empresas 

que aprendem com exemplos práticos terão sucesso em ações de responsabilidade social das 

empresas (KRAMER; PORTER, 2006; SOUZA FILHO, 2013).  

Ainda segundo Porter e Kramer (2006), se as empresas pudessem investir em 

práticas socialmente responsáveis de forma a resolver questões sociais urgentes e melhorar 

sua própria vantagem competitiva, se elas analisassem as oportunidades de responsabilidade 

social usando os mesmos frameworks que orientam o núcleo de escolhas de negócios, 

descobririam que ser socialmente responsável pode ser mais do que um custo, uma restrição 

ou uma ação de caridade, pois também pode ser uma potente fonte de inovação e reverter em 

vantagem competitiva (KRAMER; PORTER, 2006). 

Os esforços de conceituação sobre desenvolvimento sustentável avançaram após a 

publicação do Relatório de Brundtland, em 1987. Esse documento propôs desenvolver um 

balancete do crescimento econômico do mundo, tendo como destaque as consequências 

socioambientais. O Relatório sugere ações de longo prazo, considerando que o crescimento 

econômico atual deve ser realizado sem causar prejuízos ao avanço das gerações futuras 

(BARBOSA, 2008). 

O relatório recomendou medidas que deveriam ser adotadas como políticas públicas, 

visando à promoção do desenvolvimento, entre as quais (Lemos, 2008, p.87): 
a) Limitação do crescimento da população;  
b) Garantia de segurança alimentar a longo prazo;  
c) Preservação da biodiversidade e dos ecossistemas;  
d) Diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias que 
incorporassem o uso de fontes renováveis de energia;  
e) Satisfação de todas as necessidades básicas das pessoas;  
f) Aumento da produção industrial nos países não industrializados à base de 
tecnologias que fossem ecologicamente limpas;  
g) Controle da urbanização desenfreada das cidades; e  
h) Promoção de uma maior e melhor integração entre o campo e a cidade. 
Neste aspecto, a promoção de programas de reforma agrária seria de maior 
relevância como estratégia para atingir todos os objetivos propostos. 
 

Ainda de acordo com as recomendações do Relatório, as instituições internacionais 

deveriam buscar adotar esse novo tipo de entendimento em relação ao desenvolvimento, na 
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tentativa de compatibilizar eficácia na economia com justiça social e com cuidado ecológico 

(LEMOS, 2008).  

A conciliação, em especial, dessas três dimensões – meio ambiente, equidade social 

e demandas econômicas –, tem servido como base comum para vários padrões de 

sustentabilidade e sistemas de certificação nos últimos anos, em particular, na indústria de 

alimentos (BLEWITT, 2008). 

O desenvolvimento sustentável definido pela ONU não é universalmente aceito e 

passou por várias interpretações (BOTKIN, 1990). Atualmente, são focos de estudos em todo 

o mundo questões como: o que é sustentabilidade? Quais são suas metas? Como esses 

objetivos serão alcançados? A definição de sustentabilidade não é consenso e falta, por vezes, 

uma declaração clara de um "destino" (BOTKIN, 1990, p. 3) específico. No entanto, ela se 

refere à “melhoria da qualidade de vida humana, enquanto vivendo dentro da capacidade de 

suporte de apoio a eco-sistemas" (BOTKIN, 1990, p. 110). Embora vaga, tal definição 

transmite a ideia de que a sustentabilidade estabelece limites que podem ser quantificáveis.  

Completa o autor que sustentabilidade também é uma chamada à ação, uma tarefa 

em andamento, um processo político amparado em objetivos e valores dirigidos ao bem 

comum. A Carta da Terra fala de "uma sociedade sustentável global fundada no respeito pela 

natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e em uma cultura da paz" 

(BOTKIN, 1990, p. 22). 

Ser uma organização orientada para o desenvolvimento sustentável implica uma 

responsabilização pró-ativa de tomada de decisões e de inovação que minimize o impacto 

negativo e mantenha o equilíbrio entre os crescimentos social, ambiental e econômico para 

garantir um planeta desejável para todas as espécies, agora e no futuro (BOOKCHIN, 2004). 

Sustentabilidade pode ser compreendida como uma medida da relação estabelecida 

na comunidade na qual a empresa está inserida, considerando os aprendizes (atores) e seus 

ambientes, em vez de uma meta externamente projetada para ser alcançada (WALS, 2007). A 

sustentabilidade lida com questões relacionadas a três esferas que, às vezes, se sobrepõem: 

social, ambiental e econômica. É importante notar que a esfera econômica não é limitada, no 

curto prazo, ao desempenho de indicadores, tais como o retorno sobre o investimento (ROI), 

mas também se refere a elementos que contribuam para o sucesso financeiro a longo prazo, 

incluindo a reputação da empresa e os relacionamentos. Consequentemente, gestão de 

sustentabilidade implica procurar um equilíbrio entre as considerações de curto e longo prazos 

e entre os interesses de um grupo maior que aqueles abordados na gestão das partes 

interessadas (FORSTARTER; RAYNARD, 2002). 
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A sustentabilidade passou a representar uma importante dimensão da estratégia 

corporativa, com um número crescente de empresas tentando determinar, controlar e melhorar 

os impactos sociais e ambientais de suas operações. Apesar do aumento de interesse, a efetiva 

incorporação da sustentabilidade em práticas de negócios e gestão enfrenta sérios obstáculos, 

criando a necessidade de novas pesquisas. As organizações inclinam-se a integrar as 

expectativas da sociedade em suas estratégias de negócio, não só para responder à pressão de 

consumidores, empregados e outros segmentos, mas também para explorar as oportunidades 

de obter vantagem competitiva (BIELAK, BONINI; OPPENHEIM, 2007; BONINI, 

MENDONÇA, OPPENHEIM, 2006). Para esse fim, os pesquisadores de gestão (BIELAK, 

BONINI, OPPENHEIM, 2007; BONINI, MENDONÇA, OPPENHEIM, 2006) buscam 

identificar um conjunto de fatores com potencial para facilitar a integração efetiva da 

sustentabilidade nas práticas organizacionais. 

Da mesma forma, Marrewijk (2004) descreve um conjunto de tipos ideais das 

organizações e, para cada um, elabora um sistema de valores e estruturas institucionais 

relacionadas, tais como governança e papel da liderança. Fineman (1996) discute a função dos 

líderes no processo de mudança, salientando que as práticas verdes ocorrem quando gerentes 

cultivam o comprometimento dos funcionários em pertencer a uma organização socialmente 

responsável. Em suma, a liderança parece desempenhar um papel importante na adoção de 

práticas de sustentabilidade corporativa. 

Outros fatores reconhecidos como promotores de iniciativas de sustentabilidade são 

os mecanismos institucionais de comunicação e treinamento (WILNER et al., 2012). Prieto, 

(2006) salienta que, para atingir um alto grau de comprometimento organizacional, remover 

obstáculos a mudanças de atitude e ampliar o envolvimento, planos de treinamento e 

comunicação são fatores-chave bem definidos na promoção de uma compreensão clara do 

papel e da  importância de práticas sustentáveis para a estratégia e para os objetivos 

organizacionais. 

Em outra abordagem, Tregidga e Milne (2006) analisam relatórios empresariais a fim 

de compreender o surgimento e desenvolvimento do discurso da sustentabilidade. Eles 

discutem a relevância da comunicação e de relatórios como mecanismos para construir e 

legitimar as iniciativas de sustentabilidade corporativa, ajudando a reduzir a percepção de que 

sustentabilidade e empresas são incompatíveis. Nessa perspectiva, relatórios empresariais 

podem ser vistos como uma ferramenta para promover a educação e divulgar informações, 

como apontado por Stone (2006). 
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O compromisso organizacional com a sustentabilidade é simplificado quando há 

concordância entre as pessoas com relação a preocupações e valores organizacionais 

reconhecidos e divididos por todos. Agentes de mudança podem ser internos, como os 

trabalhadores, ou externos, como investidores, fornecedores, agências reguladoras e até 

mesmo clientes. Nesse sentido, os esforços em implantar ações de sustentabilidade partem 

mais de uma pressão da sociedade do que de um compromisso ambiental efetivo (BRASIL, 

2013, p.21). Para ampliar esse tipo de estudo, Stone (2006) propõe uma tipologia de ligação 

entre diferentes tipos de estratégias de influência das partes interessadas e várias práticas de 

sustentabilidade adotadas pelas organizações.  

 A revisão da literatura sugere que, embora pesquisadores busquem identificar e 

compreender os fatores que possam influenciar a integração da sustentabilidade pelas 

empresas hoje, poucos estudos propõem uma visão mais integrada desses fatores. O artigo de 

Basu e Palazzo (2008) é um dos que vão além ao considerar as influências internas e externas, 

indicando um grupo de dimensões cognitivas, linguísticas e conotativas a fim de reconhecer 

se uma empresa adota práticas sustentáveis. 

 

Tabela 1 – Dimensões para adoção da sustentabilidade nas organizações  

DIMENSÃO EXEMPLOS DE FATORES QUE INFLUENCIAM 

Cognitiva Identidade da organização, orientação, legitimidade e valores. 

Linguística Comunicação organizacional, justificativas para ações para a 

sociedade. 

Conotativa Coerência organizacional, comprometimento. 

Fonte: Basu e Palazzo (2008). 

 

A dimensão cognitiva tem relação com aspectos que envolvem a identidade 

corporativa, a orientação e a legitimidade, crenças e valores organizacionais que influenciam 

na adoção de sustentabilidade (HENRIQUES, SADORSKY, 1999; HIGGINS, 1995). A 

dimensão linguística envolve modos organizacionais de justificação e está diretamente 

relacionada às considerações de transparência e comunicação (MARREWIJK, 2004; MILNE, 

2006; STONE, 2006; TREGIDGA, 2006). Desse modo, as preocupações de dimensão 

conotativa tendem a assimilar práticas de coerência entre (e por meio de) políticas estratégicas 

e graus de comprometimento (FINEMAN, 1996; MARREWIJK, 2004). 
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Enquanto as três dimensões de Basu e Palazzo (2008) abrangem um conjunto de 

fatores, pode-se identificar ainda uma lacuna no que toca à interação entre esses fatores e à 

influência que eles exercem na incorporação da sustentabilidade às práticas de negócios. Por 

outro lado, no acordo climático de Paris, em 2015, definiram-se a obrigatoriedade e o 

engajamento dos países desenvolvidos no enfrentamento às mudanças climáticas e na difusão 

de novas práticas de negócios, participando e reconhecendo estilos de vida sustentáveis, 

padrões sustentáveis de consumo e produção, assumindo a liderança e desempenhando um 

papel importante nessa mudança de paradigmas, uma vez que a maior parte das pesquisas em 

sustentabilidade concentra-se nesses países (UNITED NATIONS, 2015). 

Embora o conceito de sustentabilidade venha recebendo muita atenção por parte de 

pesquisadores na área de gestão, ainda há poucas informações sobre como a adoção de 

práticas corporativas de sustentabilidade podem ser alcançadas pelas organizações 

(GRIFFITHS; LINNENLUECKE, 2010). Isso confere importância aos estudos sobre 

aprendizagem orientada para o desenvolvimento sustentável nas organizações. Cabe agora 

entender o que significa Aprendizagem Social para Sustentabilidade (ASpS). 

Estudos de Glasser (2007, p. 56) e Peterson (2009) apontam que “não há ainda uma 

interpretação completamente coerente, clara e aceita de aprendizagem social para 

sustentabilidade ‘(...) não há aprendizagem social para o paradigma sustentabilidade bem 

desenvolvida, lúcida’”. Na Convenção de Estocolmo, os participantes discutiram o significado 

de aprendizagem social para a sustentabilidade, constatando que estabelecer uma única 

definição pode ser problemático. Dessa forma, é uma meta desafiadora refletir sobre os 

contornos de uma definição (PROJECT REPORT, 2011). 

A literatura em torno da aprendizagem social não apresenta conclusão específica 

sobre aspectos-chave do conceito de aprendizagem social para sustentabilidade 

(GARMENDIA; STAGL, 2010). Os autores revisaram trechos relevantes da literatura sobre 

ciência política, sociologia, economia, psicologia e gestão de recursos naturais, e descobriram 

que não existe uma compreensão conceitual comum do termo aprendizagem social para 

sustentabilidade. No entanto, apesar de a literatura de aprendizagem social ser bastante 

heterogênea, há algumas semelhanças notáveis, como o reconhecimento de um processo que 

supere a aquisição de um mero conhecimento e da necessidade de olhar além dos atores 

individuais. 

A aprendizagem social emergiu como uma abordagem híbrida para resolver 

problemas ambientais e sociais complexos. Tal abordagem marca uma situação diferente para 

as organizações, cujo foco não é apenas apoiar a resolução desse problema, mas também 
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transformar essas crises em oportunidades para gerar produtos e serviços sustentáveis 

(PROJECT REPORT, 2011). 

Autores como Garmendia e Stagl (2010) compreendem a aprendizagem social para a 

sustentabilidade como um processo de aprendizagem que acontece entre diferentes elementos, 

em níveis distintos e que vai além da aquisição de novos conhecimentos pelos indivíduos. A 

expressão Aprendizagem Social para Sustentabilidade passou a ser bastante frequente na 

literatura sobre gerenciamento de recursos naturais e tem sido usada para se referir a todos os 

tipos de processos de aprendizagem e mudança. A consequência disso é que o significado 

tornou-se vago (PAHL-WOSTL et al., 2007). Compreende-se que a ASpS que ocorre nas 

interações entre indivíduos inseridos em um contexto particular, biofísico e sociocultural, e a 

natureza da aprendizagem é um ato consciente de autorreflexão coletiva (FERNANDEZ-

GIMENEZ et al., 2008). 

Na perspectiva da sustentabilidade, a aprendizagem social é entendida como um 

processo contínuo de ressignificação e reinterpretação de conceitos e informações. O interesse 

na aprendizagem social no âmbito da sustentabilidade é muito mais do que lidar com 

estruturas de governança adaptativa. Trata-se, principalmente, de compreender o poder que os 

processos sociais têm de instigar as pessoas a colaborar, a compartilhar ideias, a construir 

entendimentos comuns e a promover mudanças positivas. Nesse caso, a aprendizagem social 

não é apenas uma reflexão sobre como alcançar um objetivo, mas uma ponderação sobre as 

próprias metas nas inter-relações entre as partes interessadas (GODOY; MELLO, 2014). 

É importante ressaltar que a ASpS também implica que os participantes aceitem a 

diversidade de interesses, argumentos e conhecimentos naturais do ambiente profissional, e 

que também percebam que uma questão complexa como a sustentabilidade só poderá ser 

analisada sob a ótica de práticas coletivas, que se mantenham com disseminação de 

informações, conhecimentos e atividades em equipe (WALS, 2007). 

Na visão de Wals (2015), aprender a responder a demandas de sustentabilidade 

significa concentrar-se em encorajar as pessoas a pensarem sobre a razão das decisões 

tomadas e quais são as alternativas reais disponíveis para tais demandas. A justificativa está 

no fato de a mudança baseada na aprendizagem para a sustentabilidade – vista por Wals 

(2015) como um processo de motivação e de envolvimento das pessoas na criação de um 

futuro sustentável – pressupor um ambiente de trabalho capaz de gerar novas soluções. 

Dado que a ASpS é concebida como uma forma de aprendizagem individual e coletiva 

com consequências sociais (GODOY; MELLO, 2014), neste trabalho analisa-se a ASpS que 

se constrói na relação entre os ASAs e seus clientes, bem como com os demais atores 
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envolvidos nessa relação, para solucionar problemas socioambientais. Em síntese, a atenção 

estará voltada para as relações sociais estabelecidas entre os funcionários da instituição 

financeira, o ASA e seus clientes. 

ASpS deve ser compreendida como uma ferramenta de apoio à resolução de 

problemas ambientais complexos, cada um com uma base teórica e experiência na prática. 

Entretanto, o mecanismo central de ASpS é "reflexão, monitoramento e avaliação". Isso vai 

além de "acompanhar o progresso" (PAHL-WOSTL et al., 2007, p. 25). Abordar problemas 

ambientais complexos depende de uma profunda reflexão sobre o que se sabe sobre o sistema 

problemático e as implicações decorrentes para a ação, o monitoramento para descobrir o que 

está acontecendo e a avaliação para comparar a situação com os objetivos e resultados 

desejados. 

ASpS não é um processo único que pode ser planejado e executado externamente, 

como um dia de campo ou oficina. Trata-se de um processo que evolui ao longo do tempo e é 

tecido com fios de diferentes atividades, que englobam: I) pensamento sistêmico; II) 

construção de rede; III) diálogo; IV) gestão do conhecimento; e V) prática reflexiva (WALS, 

2007). 

Pensamento sistêmico é uma abordagem de integração que se baseia na crença de 

que os componentes de um sistema atuarão diferentemente quando isolados do ambiente do 

sistema ou de outras partes do sistema. Em consonância com a filosofia de sistemas, os 

sistemas de pensamento dizem respeito ao entendimento de um sistema examinando as 

ligações e interações entre os elementos que compõem o conjunto do sistema (GODOY; 

MELLO, 2014). 

Assim, pensamento sistêmico é particularmente útil na resolução de situações com 

problemas complexos, os quais não podem ser solucionados por qualquer ator. Quando se 

depara com situações de alto grau de dificuldade, o pensamento sistêmico ajuda a entender a 

situação sistemicamente, além de colaborar na identificação de pontos de apoio que podem 

servir de suporte construtivo a mudanças e também ajudar a estabelecer a conectividade entre 

os elementos da circunstância, a fim de favorecer ações conjuntas (GODOY; MELLO, 2014). 

Já a construção de redes refere-se às ações de confiança social, normas e redes a que 

pessoas podem recorrer para resolver problemas comuns. Demasiadas vezes, seu poder de 

apoio ao desenvolvimento é subestimado, havendo, portanto, uma boa razão para estudar 

redes e determinar a melhor forma de gerenciá-las (PAHL-WOSTL et al., 2007). 

O diálogo deve ser uma ferramenta usada no processo de aprendizagem. A resolução 

de problemas associados ao desenvolvimento sustentável não modifica o comportamento de 
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agentes individuais, empresas e comunidades, mas procura novas maneiras de refletir a 

respeito dos sistemas. Enquanto partes interessadas, individualmente, podem tomar decisões 

finais sobre uma situação, os menos interessados na solução de problemas sustentáveis podem 

desempenhar um papel ativo na criação do contexto que permita ou iniba o desenvolvimento 

sustentável. Todos os segmentos, incluindo agências nacionais e regionais e governo, ciência, 

negócios e os grupos de defesa do interesse público, devem ser envolvidos no processo de 

desenvolvimento sustentável. A chave para esse movimento é a constituição e a expansão de 

plataformas de diálogo para que a negociação ocorra entre grupos de diferentes partes 

interessadas e por meio deles (WALS, 2007). 

Na gestão do conhecimento, os termos "informação" e "gestão do conhecimento" são 

frequentes e indevidamente usados como se fossem intercambiáveis. Na prática, a gestão 

requer processos muito diferentes. Para administrar recursos naturais de forma efetiva, é 

preciso gerir eficazmente as fontes de conhecimento e informações. A gestão do 

conhecimento incide sobre processos e pessoas envolvidos na criação, que compartilham e 

aproveitam conhecimentos científicos ou originários das comunidades, de gestores de 

recursos e formuladores de políticas. Em contraste, o gerenciamento de informações 

preocupa-se com o estabelecimento de processos e sistemas que sirvam para coletar, 

organizar, resumir informações para os tomadores de decisão da situação. A gestão do 

conhecimento e o gerenciamento das informações são processos que estão ligados a 

atividades que oferecem suporte para a aprendizagem (PROJECT REPORT, 2011). 

A prática reflexiva, por sua vez, é definida como a capacidade de refletir sobre a 

ação, a fim de se envolver em um processo de aprendizagem contínua. Em sua forma mais 

simples, implica pensar ou refletir sobre o que se faz e está intimamente ligada ao conceito de 

aprendizagem por meio da experiência. A diferença entre o pensamento e a prática reflexiva é 

que a segunda exige um esforço consciente para refletir e desenvolver insights sobre os 

eventos.  

Prática reflexiva é um processo pelo qual se faz uma pausa e se pensa sobre a ação, 

analisando conscientemente as tomadas de decisão (PROJECT REPORT, 2011). Também se 

articula com acompanhamento e avaliação, tendo como suporte abordagens como a pesquisa-

ação e a gestão adaptativa (WALS, 2007). É preciso um conjunto de estratégias para traçar 

formas de capacitar pessoas a modificar as práticas atuais, fortalecer e aproveitar aspectos 

existentes nas relações sociais em ambiente de desenvolvimento para trabalhar na promoção 

de uma mudança construtiva.  
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Os elementos da aprendizagem que fazem parte do processo de ASpS não são 

simples de atingir. O desafio reside no fato de que a aprendizagem pode ser difícil, mesmo 

individualmente. Aceitar novas informações que desafiam o que pensamos e o que fazemos 

não é fácil de realizar e de sustentar, mesmo com boa vontade. Consequentemente, a 

aprendizagem que desafia crenças e hábitos de indivíduos e organizações não é 

frequentemente abraçada com facilidade e entusiasmo, mesmo que haja um reconhecimento 

crescente e, às vezes, poderoso da necessidade de mudança. 

A ASpS pode ajudar a identificar, projetar e implementar os investimentos e as 

intervenções complementares que apareçam como mais prováveis para reforçar os sistemas de 

inovação, promovendo-a (PAHL-WOSTL et al., 2007). Muitas vezes, tais sistemas de 

inovação são referidos em termos de suas funções de conhecimento e/ou informações.  

O termo ASpS é mais comumente aplicado na agricultura – por exemplo, sistemas de 

conhecimento e inovação agrícola ou sistemas de inovação agrícola. No entanto, há também 

interesse em sistemas de inovação em outros setores, como saúde, negócios e tecnologia. 

Devido à amplitude de aplicação, não há uma definição exata, mas uma apreciação comum de 

que a inovação é, muitas vezes, resultado da interação entre uma gama de atores. Elementos 

ou estruturas dentro de um sistema de inovação-chave incluem: I) atores; II) instituições; e 

III) fatores tecnológicos (PAHL-WOSTL et al., 2007). Os atores referem-se à comunidade, 

que deve estar alinhada às instituições, as quais são promotoras de inovação utilizando 

conhecimento aliado a novas tecnologias. 

A ASpS tem sido usada para se referir à aprendizagem no âmbito de questões sociais. 

No entanto, o conceito recebeu ampla atenção no campo da gestão ambiental, emergindo 

como definição abrangente, o que reflete a crescente compreensão de que diferentes agentes 

(planejadores, formuladores de políticas, ONGs) e diversas fontes de conhecimento (pesquisa 

científica, povos indígenas) podem ser reunidas para aprender e tomar decisões sobre 

problemas complexos (WALS, 2007). 

A ASpS fundamenta-se em uma prática bem conhecida: a aprendizagem baseada na 

experiência. Há um ciclo de eventos que permite às pessoas trabalharem juntas para aprender 

e criar conhecimento. Isso começa com (1) revelar alguma experiência concreta; (2) refletir 

sobre essa experiência; (3) formar conceitos abstratos e generalizações sobre o que fazer em 

seguida; e (4) testar as implicações desses conceitos em novas situações, o que, por sua vez, 

leva a novas experiências e a um novo ciclo de aprendizagem.  

Existe uma série de fatores que requerem atenção ao projetar formas de responder a 

problemas ambientais complexos, os quais incluem: 
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• Como as plataformas (oportunidades) para a interação entre as partes 

interessadas serão concebidas e tratadas; 

• Como as diversas formas de dados e informações serão coletadas, 

interpretadas, compartilhadas e acessadas; 

• Como os pressupostos críticos sobre o problema serão revelados e 

examinados para que a compreensão do problema ultrapasse as observações 

superlativas e atinja o coração do desafio. 

Para abordar esses três fatores, a ASpS fornece elementos  compostos por cinco 

categorias (PROJECT REPORT, 2011): 

• Participação em grupo e elementos de interação: formas de reunir as partes 

interessadas. Os fóruns para gerenciar situações complexas organizarão 

reuniões de representantes de partes interessadas para expressar suas 

opiniões; 

• Elementos sociais e institucionais: formas de tomar decisões e ações de 

planejamento, promovendo a diversidade de contribuições das diferentes 

comunidades, grupos e agências que compreendem a situação do problema e 

identificam um papel a desempenhar na abordagem; 

•  Elementos de pensamento: formas de entender o sistema, desenvolvendo as 

parcerias e a colaboração (dependendo tanto da vontade quanto da 

capacidade) para trabalharem em conjunto; 

•  Elementos de aprendizagem: formas de apoiar a aprendizagem com a criação 

de plataformas de aprendizagem colaborativa, incluindo a consideração de 

ambos os componentes físicos, como a localização e o cronograma dos 

eventos, e os componentes do processo, a forma como os participantes são 

envolvidos; 

• Reflexão, avaliação e monitoramento: formas de rastrear o progresso e 

desenvolver a prática de aprendizagem. 

Particularmente para estratégias complexas de resolução de problemas projetadas para 

trabalhar em escala regional, as plataformas colaborativas podem ser virtuais ou baseadas em 

redes, em comunidades de práticas interinstitucionais ou setoriais. Eis a capacidade de 

integrar o conhecimento e promover a união de esforçoes das partes interessadas (WALS; 

2007). 
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Keen, Brown e Dyball (2005) defendem um novo paradigma: desenvolvimento 

sustentável, que se define pela integração de nossos pensamentos transversalmente a várias 

disciplinas, setores e grupos de conhecimento. Baseiam-se principalmente em três agendas 

para apoiar a ação coletiva necessária à gestão ambiental: 

 i) nas inter-relações e nas parcerias equitativas de aprendizagem (learning 

partnerships) entre as competências combinadas de governo, profissionais e comunidades; 

 ii) nas plataformas de aprendizagem (learning platforms) para possibilitar a 

interdependência entre grupos e indivíduos preocupados com questões comuns voltadas à 

sustentabilidade, principalmente na resolução de conflitos, na aprendizagem colaborativa e na 

tomada de decisões coletiva; 

iii) na aprendizagem de valores e ética, já que a mudança social demanda uma 

transformação na maneira de pensar, nos valores e na ética que sustentam esses processos de 

aprendizagem.  

Assim, para criar parcerias de aprendizagem social, construir plataformas que 

apoiem a sustentabilidade ao longo de múltiplas escalas e disciplinas, fomentar a ética social 

de proteção ambiental, os autores sugerem um enfoque transdisciplinar que abranja desde as 

abordagens participativas, integrativas e colaborativas até as de gestão ambiental, que são 

importantes para a aprendizagem social. As plataformas colaborativas não se limitam às 

reuniões, embora possam incluí-las. Porém, gerenciar o contexto político de tomada de 

decisão para apoiar a aprendizagem coletiva por todos os players requer mudanças na maneira 

atual de fazer negócios.  

A resolução de problemas ambientais, essencialmente complexa, coloca dois desafios 

para os arranjos sociais e institucionais existentes em torno de como os planos são elaborados 

e as decisões, tomadas. O primeiro desafio é a capacidade de integrar o conhecimento e 

promover a união de esforços das diversas partes interessadas (WALS, 2007). O segundo 

desafio abrange as instituições que desejam manter seu desenvolvimento. Essa capacidade 

torna-se mais essencial se esse desenvolvimento for sustentável.  

Enfim, inserido no processo de sustentabilidade, o conceito de aprendizagem de 

ASpS abre um espaço interessante para desenvolver processos e ajustes visando melhorias nas 

ações dos agricultores e nas decisões de crédito do Banco analisado neste estudo.  

Encerrada a discussão sobre aprendizagem social para a sustentabilidade, a próxima 

seção discute AS no âmbito do setor do agronegócio. 
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2.3 APRENDIZAGEM SOCIAL, SUSTENTABILIDADE E AGRONEGÓCIO 

 

Esta seção traz uma reflexão sobre aprendizagem, sustentabilidade e agronegócio. Para 

Keen, Brown e Dyball (2005, p.262), a aprendizagem social na gestão ambiental está 

relacionada com gestão de mudanças. Trata-se, portanto, de: 

 

Processos que nos permitem compartilhar nossos entendimentos e negociar 
melhor a mudança social, de tal forma que os diversos pontos de vista sejam 
levados em consideração; quanto mais construirmos nossa matriz de 
conhecimento por meio do compartilhamento de entendimentos, mais 
insights nós podemos ganhar.  
 

Há uma forte relação entre mudança organizacional e a integração da ASpS nas 

práticas de negócios de uma instituição. A incorporação da sustentabilidade na prática 

empresarial é possível somente quando as decisões são baseadas no respeito de direitos, 

valores e interesses de todos aqueles que, direta ou indiretamente, estão afetados pela 

operação da empresa. Isso implicará, invariavelmente, em mudanças organizacionais.   

Como explica Navarro (2010), as soluções inovadoras, nas organizações, para 

questões ambientais, econômicas e sociais complexas dependem de ações coordenadas entre 

vários atores sociais envolvidos no desenvolvimento sustentável e exigem que eles aprendam 

novos métodos de negócios. Complementa o autor que se 

 

[...] trata de uma nova fase, entendida não como uma simples passagem 
sinalizada por poucos indicadores, ainda que significativos, mas um 
momento de inflexão histórica que vem animando e convergindo diversas e 
abrangentes mudanças, as quais representam nítida ruptura com tendências e 
processos anteriores. Recentes transformações estruturais, identificadas com 
um setor econômico produtivo, a agropecuária, fomentou a gênese e o 
desenvolvimento de um “novo período” na história rural brasileira 
(NAVARRO, 2010, p. 25). 
 

No agronegócio, a ASpS pode voltar-se à aprendizagem de processos entre um grupo 

de pessoas que procuram melhorar uma situação comum e agir coletivamente. Isso envolve 

múltiplos atores sociais, relacionamentos, contextos e interesses. Para ser efetiva, a ASpS 

deve ser interativa, envolver os vários agentes, como a instituição, os produtores e a mão de 

obra local.  

As empresas precisam se desenvolver e crescer em ambientes complexos, incertos e 

sujeitos a mudanças constantes, como é o caso do mercado financeiro voltado para o 

agronegócio (REED, 2005). Nos últimos anos, mais precisamente entre 2000 e 2015, o 
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agronegócio foi o setor que mais cresceu na economia brasileira (POSSAMAI; SERIGATI, 

2016). Passou por um período de expressiva prosperidade, com aumento da área plantada, da 

produtividade e, consequentemente, da produção, em um ambiente de preços operando em 

patamares elevados. Esse bom desempenho ocorreu devido a uma combinação de fatores 

tanto internos quanto externos ao país. Com relação aos fatores externos, todos estão 

associados ao forte crescimento da economia mundial, principalmente dos mercados 

emergentes, com especial destaque para China e Índia (POSSAMAI; SERIGATI, 2016). O 

Brasil é hoje um dos maiores exportadores mundiais de café, soja, carne bovina e suco de 

laranja. Essas transformações levaram o país a sair da condição de importador de alimentos 

básicos para ser um dos maiores produtores e exportadores do segmento no mundo (VIEIRA 

FILHO; et al., 2016). 

A adoção de práticas de agricultura de precisão melhorou a eficiência no uso dos 

recursos. O investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) foi determinante para esse 

processo. O sucesso da agricultura brasileira não pode ser visto como uma trajetória 

tecnológica única e isolada. Todos os esforços relacionados à transformação agrícola 

ajudaram a mudar a economia. Pode-se mencionar que a agricultura brasileira transformou-se 

em um modelo eficiente de produção no mundo (VIEIRA FILHO et., al, 2016). 

O agronegócio no Brasil emprega atualmente cerca de 19 milhões de pessoas 

(CEPEA-ESALQ/USP, 2017). Tem contribuído positivamente para o superávit comercial do 

país, quando comparado aos demais setores da economia. De 1989 a 2013, enquanto a 

indústria de transformação apresentou déficit comercial, o agronegócio proporcionou 

excedente positivo durante todo o período, desempenho que contribuiu para o resultado da 

balança comercial total (VIEIRA FILHO et., al, 2016). 

Em relação ao ambiente do agronegócio, o conceito de aprendizagem social abre um 

espaço para desenvolver processos e ajustes para melhorias nas ações dos agricultores e nas 

decisões de crédito dos bancos. Basicamente, a estratégia de aprendizado é que todos devem 

conhecer o contexto de criticidade e condições de trabalho para, em conjunto, tomar decisões 

que elevem o nível de acerto em relação às operações na fazenda e na instituição financeira. A 

dinâmica possibilita o aprendizado social e o aperfeiçoamento da gestão de cada agricultor, 

dos ASAs e do Banco como agente que fomenta o desenvolvimento da cadeia do agronegócio 

em larga escala. 

Nesse cenário, a AS no setor do agronegócio, por meio da associação de uma 

instituição financeira com seus clientes, ocorre através de um conjunto de ações que 

estimulam as pessoas a mudar suas práticas habituais, gerindo processos ambientais mais 
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sustentáveis, tanto social como economicamente. Considera também a troca de informações e 

conhecimentos, assim como capacitação, motivação e estímulos para a mudança de atitudes e 

para que estas se perpetuem na forma de aprendizado. Nesse sentido, o Banco busca subsídios 

para uma gestão mais próxima aos clientes, caracterizada principalmente pelo apoio que 

fornece. O mais relevante consiste em ter funcionários com habilidades adquiridas para 

participar desses processos de negociação e nos avanços compartilhados (o desenvolvimento 

de capital social ou novas práticas sociais e tecnológicas), gerando conhecimentos que serão 

utilizados no desenvolvimento de novas ferramentas de trabalho importantes para o Banco e 

para o aprendizado do ASA. 

O padrão de acumulação de capital é fundamental para se entender a dinâmica da 

atual agricultura. No Brasil, a modernização é relativa, pois existem imperfeições de mercado 

que atrapalham a disseminação de novas tecnologias, o que requer repensar a extensão rural 

(VIEIRA FILHO et., al, 2016). Um elemento-chave na discussão acerca de desenvolvimento 

de capital social ou novas práticas sociais e tecnológicas é o papel desempenhado pelas 

pastagens na expansão agrícola no Brasil. De acordo com os resultados preliminares da 

pesquisa Censo Agro 2017, até o momento existem, 5.072.152 estabelecimentos 

agropecuários no Brasil, em uma área total de 350.253.329 hectares (IBGE, 2018), o que 

indica que a expansão da agricultura pode acontecer devido a vastas áreas de pastagens, em 

grande parte de baixa produtividade. Ou seja, “a transição de florestas para agricultura no 

Brasil tem como etapa intermediária a passagem de florestas para pastagens, que – mais tarde, 

com a adaptação e a melhoria das propriedades do solo – seriam convertidas em culturas” 

(VIEIRA FILHO, 2016, p. 370). 

Nos últimos anos, a opinião pública tem demonstrado preocupação com o meio 

ambiente, pressionando para que a exploração agrícola seja realizada de forma mais 

sustentável. A sociedade cobra das instituições a utilização de procedimentos que preservem o 

meio ambiente. Segundo Neves e Castro (2007), as cadeias produtivas recebem uma enorme 

pressão dos stakeholders externos para a adoção de práticas associadas a sustentabilidade. Os 

autores afirmam, ainda, que o acompanhamento constante da opinião pública, incentivado 

também pela mídia, mostra a motivação da sociedade para monitorar as empresas e seus 

procedimentos.  

O Banco aqui estudado, com suas capacidades e formação cooperativista, mantém 

uma postura em que procura demonstrar para a sociedade que vislumbra possibilidades de 

estar entre as mais importantes fontes de um modelo sustentável de desenvolvimento, 

liderando e orientando seus clientes para um compromisso substancial para contribuir na 
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criação desse novo modelo de desenvolvimento sustentável, tanto pelos aspectos legais 

quanto pelos morais e econômicos, de acordo com o conceito de sustentabilidade econômica 

proposto por Elkington (2012). Em 2017, o Banco lançou, em parceria com a Organização das 

Nações Unidas – Meio Ambiente (UN Meio Ambiente), o projeto de iniciativa global cuja 

meta é promover e estimular a produção sustentável de alimentos. Para isso, será 

disponibilizado o valor de US$ 1 bilhão entre 2017 e 2020 para auxiliar seus clientes em 

diversas iniciativas. O programa tem o objetivo de oferecer crédito, subsídios e conhecimento 

para projetos de restauração de terras em larga escala e de proteção florestal, abordando 

quatro temas principais: terra, desperdício, estabilidade e nutrição, os quais são os enfoques 

para a elaboração do trabalho. Encontra-se nesse ponto uma ideia próxima das metas da 

Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030 das Nações Unidas (2015). Além disso, o 

Banco também apoia a adoção de métodos de produção sustentável e gerenciamento de solo.  

Apesar das dificuldades para adoção de ações efetivas, a sustentabilidade é 

considerada e trabalhada pela instituição financeira como um pilar, sendo possível identificar 

um conjunto de valores, práticas e processos associáveis a uma cultura de sustentabilidade. 

Nesse sentido, a partir do momento em que aderiu ao tratado internacional Princípios do 

Equador, condicionando seus empréstimos às exigências de responsabilidade social e 

ambiental, a instituição adotou medidas e criou documentos contendo diretrizes técnicas que a 

afastam ao máximo de exposição a riscos por exploração ambiental, principalmente de seus 

clientes. Elkington (2012) demonstra que as organizações devem buscar novos meios para 

crescer de forma sustentável, indicando que o TBL é essencial para alcançar esse objetivo, 

pois o desempenho agregado dos três pilares gera valor para a instituição, melhora a imagem 

perante o mercado, sendo ainda uma estratégia competitiva para a companhia. O objetivo 

principal da organização é a geração de lucro. Contudo, olhar o desempenho de uma empresa 

apenas pelo aspecto financeiro não é suficiente; é necessário ter também uma avaliação 

criteriosa do impacto causado na economia de maneira mais ampla, incluindo o meio 

ambiente e a sociedade na qual a empresa está inserida (ELKINGTON, 2012).  

Dessa forma, os Princípios do Equador constituem, para o setor financeiro, um 

referencial de identificação, avaliação e gerenciamento de riscos socioambientais em projetos, 

balizados pelos padrões de desempenho sobre sustentabilidade socioambiental da 

International Finance Corporation (IFC) e pelas diretrizes de Meio Ambiente, Saúde e 

Segurança do Grupo Banco Mundial. Os Princípios do Equador são aplicáveis na análise dos 

seguintes produtos financeiros, quando estes forem utilizados para dar apoio a um novo 

projeto de investimento: 
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1) Financiamento de Projeto (Project Finance): com custo total de capital igual ou 

superior a US$ 10 milhões;   

2) Serviços de Assessoria para Financiamento de Projeto (Project Finance Advisory 

Service): com custo total de capital igual ou superior a US$ 10 milhões;   

3) Financiamentos Corporativos focados em Projetos (Project Related Corporate 

Loans): desde que o maior percentual seja destinado a um único projeto sobre o qual o cliente 

tenha o controle operacional efetivo direto ou indireto, com valor total consolidado de pelo 

menos US$ 100 milhões, com o compromisso individual da instituição financeira com pelo 

menos US$ 50 milhões e com prazo mínimo de dois anos;   

4) Empréstimos-Ponte (Bridge Loans): com prazo inferior a dois anos a serem 

refinanciados por Financiamento de Projeto ou por Financiamentos Corporativos Dirigidos a 

Projetos.   

Esses Princípios emergem de avaliações ambientais, proteção a habitats naturais, 

gerenciamento de pragas, segurança de barragens, populações indígenas, reassentamento 

involuntário de populações, propriedade cultural, trabalho infantil, forçado ou escravo, 

projetos em águas internacionais e saúde e segurança no trabalho. Assim, “adotar os 

Princípios do Equador e de Investimento Responsável tornou-se relevante na canalização de 

fluxos de capitais, criando mercados financeiros e influenciando políticas de defesa do meio 

ambiente, dos direitos humanos e da equidade social” (LINS, WAJNBERG, 2007). 

No processo de ASpS, o ASA enfrenta dificuldades para conhecer as etapas da 

produção agrícola, os clientes, as fazendas e as formas de lidar com os agricultores. Um 

obstáculo é a própria comunicação entre o ASA e o agricultor, pois, apesar de ambos estarem 

inseridos de forma macro no agronegócio, cada qual emprega, em seu campo de atuação, um 

tipo de linguagem. O mesmo se dá com relação à cultura de trabalho. O ambiente profissional 

de uma instituição financeira, mesmo no caso de um empregado com atuação 

majoritariamente externa, é muito diferente do ambiente de trabalho em uma fazenda. Outra 

barreira é a confiança a ser conquistada pelo ASA junto ao agricultor. Quando o objetivo é 

incentivá-lo a experimentar uma nova prática para suas atividades ou sugerir uma mudança na 

forma de manejo de uma safra, por exemplo, o ASA deve ter domínio técnico e demonstrar 

total conhecimento do procedimento, de modo que o agricultor se sinta seguro em aceitar a 

recomendação. 

Para este trabalho, considera-se aprendizagem social orientada para sustentabilidade 

aquela que se constrói na relação entre os ASAs, seus clientes e demais atores envolvidos para 

solucionar problemas socioambientais. Na próxima seção, apresenta-se a estratégia de 
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investigação adotada nesta pesquisa, bem como todo o detalhamento do processo de 

construção dos dados. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 NATUREZA E PARADIGMA DA PESQUISA 

 

A seguir, justifica-se a opção por conduzir o estudo a partir de uma metodologia 

qualitativa de natureza interpretativista, uma vez que a intenção é analisar as trajetórias de 

aprendizagem social para sustentabilidade do ponto de vista dos sujeitos da experiência. A 

pesquisa foi desenvolvida junto a funcionários de uma instituição financeira de São Paulo.  

A análise interpretativista oferece insights acerca do comportamento humano em um 

determinado contexto. Suas origens se situam na fenomenologia e na hermenêutica e em 

ideias-chave de Edmund Husserl, Martin Heidegger e Maurice Merleau-Ponty (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009). 

Na visão de Smith (2011), a pesquisa interpretativista é construída por componentes 

e tradições filosóficas. O autor explica que esse tipo de pesquisa define que o significado e a 

contingência histórica da vida humana distinguem o campo social dos mundos físico e 

natural. Os participantes em um estudo interpretativista geralmente são pessoas que têm 

experiências em comum. A natureza artesanal de um estudo interpretativista mostra como 

algo é compreendido em um determinado contexto e de uma perspectiva compartilhada. 

Estudos interpretativos podem oferecer múltiplas perspectivas sobre uma experiência 

compartilhada, por exemplo, entre empresas e trabalhadores. 

Assume-se neste trabalho uma abordagem qualitativa de caráter descritivo, pois se 

trata de uma pesquisa que busca descobrir e compreender um fenômeno social a partir das 

perspectivas e visões de mundo das pessoas envolvidas com a situação estudada (MERRIAM, 

1998). Neste caso, o processo de aprendizado voltado para sustentabilidade do ponto de vista 

dos ASAs. Os dados foram coletados, principalmente, por meio de entrevistas e de 

documentos institucionais disponíveis na organização. 

“As posições ontológicas, epistemológicas e metodológicas que orientam 

filosoficamente o pesquisador na sua investigação são a chave sobre a qual todos os tipos de 

pesquisa qualitativa se baseiam” (MERRIAM, 1998, p.6). Com a visão de que a realidade é 

construída por indivíduos em interação com seus mundos sociais, a autora comenta que “a 

realidade não é uma entidade objetiva; ao invés disso, existem múltiplas interpretações da 

realidade” (MERRIAM, 1998, p.22). Adotando esse pressuposto filosófico, o interesse 

primário dos pesquisadores qualitativos é entender o significado ou o conhecimento 

construído pelas pessoas. 
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Os métodos qualitativos são mais indicados para investigações de perspectiva 

interpretativa ou crítica. A pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre as várias 

possibilidades de estudar fenômenos que envolvam seres humanos e suas complexas relações 

sociais, estabelecidas em diversos ambientes. Trata-se de um conceito “guarda-chuva” que 

encerra uma gama de técnicas e procedimentos interpretativos para, essencialmente, 

descrever, decodificar e traduzir o sentido da ação humana. Seu objetivo, portanto, é 

interpretar significados e intenções dos atores quanto ao fenômeno em estudo. 

A pesquisa qualitativa é um tipo de pesquisa da área de ciências sociais que constrói 

e trabalha com dados não-numéricos para interpretar o significado desses dados, ajudando a 

compreender a vida social por meio do estudo das populações-alvo ou lugares. Por vezes, esse 

tipo de investigação é enquadrada em oposição à pesquisa quantitativa, que usa dados 

numéricos para identificar tendências em grande escala, empregando operações estatísticas 

para determinar relações causais e correlativas entre variáveis (GERHARDT; SILVEIRA, 

2009). 

A pesquisa qualitativa tem uma longa história em sociologia. Esse tipo de pesquisa 

permite investigar comportamentos, ações e interações sociais e é projetada para revelar o 

significado de informações em geral medidos por uma pesquisa quantitativa. Assim, 

pesquisadores qualitativos investigam significados, interpretações, símbolos, processos e 

relações da vida social. Esse tipo de pesquisa gera dados que o pesquisador deve interpretar 

usando métodos rigorosos e sistemáticos de transcrever, codificar e analisar tendências e 

temas, porque seu foco é o cotidiano e as experiências de pessoas (GERHARDT; SILVEIRA, 

2009). Seu interesse se concentra no nível micro de interação social que compõe a vida 

cotidiana, enquanto a pesquisa quantitativa geralmente está centrada em fenômenos e 

tendências de nível macro. Investigação qualitativa pode incluir observação e imersão, 

entrevistas, inquéritos em aberto, grupos focais, análise de conteúdo de materiais visuais e 

textuais e história oral.  

Pesquisadores qualitativos aproximam-se do campo de pesquisa e entram em contato 

com os participantes da investigação para construir percepções detalhadas e descrições das 

populações-alvo, lugares e eventos. Seus resultados são recolhidos por meio de uma variedade 

de estratégias de construção de dados, recorrendo à observação, a entrevistas e análise de 

documentos (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

Neste estudo, a principal fonte de coleta de dados foram entrevistas em profundidade 

e análise documental, que serão detalhadas mais à frente. 
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A pesquisa qualitativa tem benefícios e inconvenientes. No aspecto positivo, ela cria 

um conhecimento profundo sobre atitudes, comportamentos, interações, eventos e processos 

sociais que compõem a vida cotidiana. Ao fazê-la, ajuda os cientistas sociais a entender como 

o cotidiano é influenciado por toda a sociedade, como funciona a estrutura social, a ordem 

social e todos os tipos de forças sociais. Também tem a vantagem de ser flexível e facilmente 

adaptável às mudanças no ambiente de pesquisa e, em muitos casos, pode ser realizada com 

um custo mínimo. Dentre as desvantagens da pesquisa qualitativa está o escopo bastante 

limitado, gerando conclusões que não são amplamente generalizáveis (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009). 

Assim, esta dissertação enquadra-se no contexto da investigação qualitativa 

interpretativa, pois os dados colhidos foram construídos e analisados considerando a 

experiência vivida por um grupo de profissionais no contexto da sua atividade de trabalho, 

com o objetivo de entender, por meio de entrevistas e análise de documentos, o processo de 

aprendizagem social para sustentabilidade no setor do agronegócio. Mais especificamente, 

com olhar voltado para as relações sociais estabelecidas entre os funcionários da instituição 

financeira (ASA) e seus clientes. 

Pelas operações que financia, essa organização é uma das poucas referências no 

agronegócio no mercado e se autodeclara um banco sustentável em seus negócios nessa área 

de atuação. Suas atividades relacionadas ao agronegócio têm impactos consideráveis nas 

esferas social, econômica e ambiental. Em documentos de circulação interna e externa consta 

como crença que o Banco e as empresas do agronegócio – sejam elas produtoras, tradings, 

indústrias ou varejistas – e o produtor rural desempenham um papel fundamental no 

desenvolvimento sustentável das cadeias de valor, podendo, por meio de suas atividades, 

incentivar as empresas a atuarem de forma sustentável em toda a respectiva cadeia, desde a 

origem da matéria-prima até a comercialização final do produto ou serviço.  

Em relação ao manejo ambiental,  de acordo com a política socioambiental do Banco, 

tanto ele como seus clientes devem explorar os recursos naturais, porém sempre visando à 

preservação ambiental. Destacam-se a elaboração de relatórios de impacto ambiental, projetos 

de recuperação de terras degradadas e de reflorestamento. O Banco declara, ainda, acreditar 

que o agronegócio tem potencial para contribuir para a geração de empregos, para a 

conservação de recursos naturais e para o crescimento do país.  

Em seus documentos, o Banco manifesta que, para auxiliar os clientes a realizarem 

esse potencial, incentiva iniciativas de sustentabilidade, como a adoção de boas práticas em: 

segurança alimentar; agricultura e gestão ambiental, de forma a contribuir para a conservação 
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da biodiversidade, do solo, da qualidade da água e do ar; redução do consumo de água, de 

energia e da emissão de gases que provocam o efeito estufa; no gerenciamento de resíduos; no 

desenvolvimento de políticas socioambientais, inclusive para fornecedores de serviços e de 

matérias-primas que contenham mecanismos de implementação; presença de mecanismos 

para lidar com reclamações de clientes/comunidade; adoção de programas para tratamento de 

contingências ambientais.  

 

3.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

A estratégia de pesquisa adotada foi a qualitativa interpretativa básica. De acordo com 

Merriam (1998), a pesquisa qualitativa é classificada em cinco tipos: básica ou genérica, 

etnográfica, fenomenológica, grounded theory e estudo de caso. A pesquisa básica ou 

genérica inclui descrição, interpretação e entendimento; identifica padrões recorrentes na 

forma de temas ou categorias e pode delinear um processo. Dessa forma, apresenta 

características da metodologia qualitativa, mas não possui todos os requisitos para ser definida 

como um estudo de caso intensivo por meio do qual se visa aprofundar uma unidade de 

análise claramente especificada.  

Assim, esta pesquisa não fez uso de dados etnográficos, que demandam extensos 

períodos de observação no campo; também não buscou triangular dados como pede um estudo 

de caso; nem mesmo se procedeu a uma análise fenomenológica, pois ela se enquadra nas 

características de estudos qualitativos básicos, recorrendo à entrevista como principal 

estratégia de construção de dados.  

 

3.3 CONSTRUÇÃO DOS DADOS 

 

Com o propósito de responder o problema de pesquisa e atender aos objetivos deste 

trabalho, o primeiro passo foi estabelecer contato com os responsáveis pelo grupo pesquisado: 

Gerente de Crédito, Gerente de Sustentabilidade e Diretor de Recursos Humanos do Banco. 

Em reunião realizada em janeiro de 2017 foi apresentado o projeto de estudo que envolvia 

funcionários da instituição financeira e solicitada autorização e o apoio necessário para 

contatar as agências do Banco para posterior acesso aos funcionários objetos da pesquisa. 

Logo nos contatos iniciais de negociação da pesquisa, definiu-se a opção por 

conduzir o estudo pela perspectiva dos ASAs. Isso porque havia espaços sociais com trocas 

importantes de informações e compartilhamento de ideias entre os ASAs, os profissionais das 
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fazendas e outros atores sociais com o intuito de resolver problemas socioambientais, o que 

configura um cenário propício à ASpS. Neste estudo, utilizou-se como principal fonte de 

construção de dados a entrevista em profundidade (SMITH, 2011). Em geral, essas entrevistas 

consistem em um encontro aberto e flexível, com o entrevistador adotando uma postura 

dialógica e interrogativa. Estudos interpretativistas requerem riqueza e profundidade, 

capturadas de maneira a fornecer ao pesquisador uma transcrição detalhadada da experiência 

humana em análise (SMITH, 2011). 

Inicialmente, o objetivo era entrevistar todos os ASAs da instituição financeira, 

porém, no decorrer da pesquisa, identificou-se que os dados coletados com 11 entrevistados já 

indicavam saturação e se mostravam suficientes.  

Além do estudo detalhado da realidade dos funcionários por meio das entrevistas, 

optou-se também pela análise de documentos internos e públicos da instituição financeira, 

visando complementar e contrastar as falas dos funcionários com o discurso dos documentos 

oficiais do Banco. Na opinião de Lankshear e Knobel (2008), isso proporciona 

esclarecimentos contextuais e históricos de eventos ou problemas. Para esses autores, os 

dados escritos são os textos e os documentos construídos para transmissão de informações, 

ideias, pensamentos e reflexões para que outras pessoas possam ler (LANKSHEAR; 

KNOBEL, 2008, p. 209). 

Para os objetivos aqui propostos, os instrumentos utilizados para a construção dos 

dados foram: 

1. Entrevistas -  semiestruturadas, em profundidade, com onze ASAs do Banco. 

As entrevistas foram conduzidas no próprio local de trabalho, gravadas 

mediante autorização e transcritas na íntegra. O roteiro de entrevistas 

encontra-se no Apêndice I. 

Todas as entrevistas foram gravadas, com o devido consentimento dos participantes, 

para posterior análise e transcrição dos dados. Com o intuito de preservar a privacidade dos 

participantes, a cada um foi dado um codinome. Os Agentes de Sustentabilidade do 

Agronegócio foram identificados por ASA. No total, somaram-se 8 horas e 29 minutos de 

gravações, que resultaram em 90 páginas de transcrições, conforme tabela 2, apresentada a 

seguir. 
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Tabela 2 – Entrevistas realizadas 

PROCEDIMENTOS PARTICIPANTES MEIOS TEMPO 

ENTREVISTA 
SEMIESTRUTURADA 

ASA 1 SKYPE 00:48:00 

ASA 2 FACE A FACE 00:50:00 

ASA 3 SKYPE 00:45:00 

ASA 4 FACE A FACE 00:42:00 

ASA 5 FACE A FACE 00:49:00 

ASA 6 SKYPE 00:44:00 
ASA 7 SKYPE 00:39:00 

ASA 8 FACE A FACE 00:51:00 

ASA 9 SKYPE 00:53:00 

ASA 10 FACE A FACE 00:47:00 

ASA 11 SKYPE 00:41:00 
Fonte: O autor (2018) 

 

 

2. Análise de Documentos - paralelamente às entrevistas, foram analisados 

documentos disponibilizados pela organização, os quais permitiram 

compreender a atividade dos ASAs e os processos de aprendizagem buscados 

pelo Banco. Trata-se de documentos institucionais do Banco, como políticas 

e manuais impressos e on-line, os quais tinham relação com os 

conhecimentos utilizados pelos ASAs em seu trabalho: Manual de 

Sustentabilidade, Manual de Desenvolvimento Sustentável, Política de 

Sustentabilidade, Política de Desenvolvimento Socioambiental, Política de 

Avaliação de Clientes e Relatórios Anuais divulgados no site da instituição, 

bem como o Organograma e o Regimento Interno disponibilizados pela 

instituição.  

 

Os dados foram construídos entre setembro de 2017 e fevereiro de 2018 em visitas à 

sede da organização. Nos encontros, foi possível conhecer um pouco mais da estrutura 

organizacional bem como as dependências da instituição. Como afirma Creswell (2010), 

quando a pesquisa qualitativa ocorre no cenário do próprio participante, o entrevistado fica 

mais relaxado e as narrativas têm mais possibilidade de estarem inseridas em suas 

experiências reais.   
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3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados foram analisados via proposta categorial de Lankshear e Knobel (2008), 

autores para os quais o processo de analisar dados está ligado à organização dos fatos 

encontrados. Isso significa juntar as peças de informação e “identificar sistematicamente cada 

característica” encontrada nos dados, desde que sejam fundamentais para o tema pesquisado, 

para interpretá-los posteriormente (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008, p. 223). O pesquisador 

prepara e efetua releituras do material coletado a fim de interpretá-lo, na busca por 

significados. 

Assim, após a transcrição das entrevistas, os dados foram examinados, classificados 

e categorizados para análise por meio de triangulação no software QRDA. A busca de tópicos 

correlatos deu-se por semelhança de palavras em relatos de participantes diversos e pela 

relevância dada pelos participantes a cada tema. É importante esclarecer que, embora a 

categorização possa gerar descrições e frequências de códigos relativos aos registros 

efetuados, este não foi o caso nesta pesquisa (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008). 

Assim que todas as entrevistas foram lidas em sua totalidade e analisadas 

tematicamente, iniciou-se o processo de sistematização levando em consideração as assertivas 

do roteiro de entrevista (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008), que foi construído com base no 

referencial teórico da pesquisa. Assim, pequenos trechos que resumiam as ideias apresentadas 

pelo entrevistado e que mantinham relação com o problema de pesquisa foram reunidos na 

forma de significados importantes no contexto da pesquisa sobre ASpS.  

A análise levou em consideração o contexto de trabalho dos funcionários, os relatos 

apresentados em cada entrevista, bem como as trajetórias e experiências dos ASAs. 

Importante ressaltar que os dados não relacionados ao tema de pesquisa foram descartados à 

medida que as análises avançavam, agregando assim apenas os dados relevantes ao estudo 

sobre ASpS envolvendo os ASAs. A seleção levou em conta apenas as experiências de 

trabalho com significados importantes ao estudo em questão. Assim que se efetuou a 

organização dos primeiros dados, chegou-se a cinco eixos  temáticos de maior relevância 

heterogênea e com as melhores definições de conteúdo a ser discutido (LANKSHEAR; 

KNOBEL, 2008): a) o contexto organizacional; b) a trajetória de surgimento e as 

características da função dos Agentes de Sustentabilidade do Agronegócio; c) o cotidiano da 

atuação dos ASAs; d) os atores envolvidos no processo de ASpS; e) os processos de ASpS.  

 A próxima seção apresenta os resultados alcançados com esses procedimentos 

metodológicos, detalhando cada um dos eixos temáticos.  



 48 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

4.1 CARATERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida junto a um grupo específico de funcionários de uma 

filial de uma instituição financeira europeia, com escritório em São Paulo e em outras 16 

cidades localizadas em diferentes estados do Brasil. É importante ressaltar que, tanto nas falas 

dos entrevistados quanto nas comunicações via site empresarial para o público, é enfatizado o 

papel do Banco nas operações que financia e a importância de ser um banco sustentável em 

seus negócios, reproduzindo nos discursos ideais e valores que estabelecem respeito, 

integridade, profissionalismo e sustentabilidade. Assim, a ideia da sustentabilidade permeia o 

discurso dos profissionais e os documentos institucionais. Como esses objetivos se revelam na 

atuação do ASA? Eis a questão que balizará as discussões deste tópico. 

De acordo com documentos divulgados pelo site da companhia, o Banco surgiu no 

final do século XIX, a partir de pequenos bancos cooperativos agrícolas, criados por 

agricultores do país europeu de origem da instituição. Idealizadas como um sistema no qual a 

poupança dos próprios produtores rurais seria utilizada para dar suporte financeiro por meio 

de crédito, conforme relatado nos documentos, essas cooperativas foram formadas para 

fornecer crédito para seus membros. Meinen e Port (2014) definem cooperativas como 

organizações que reúnem pessoas para trabalhar em prol de objetivos econômicos e sociais 

comuns, sendo o associado ou cooperado aquele que participa da cooperativa, por meio de 

algum veículo de associação, obtendo vantagens advindas das atividades resultantes da 

cooperação de todos os associados e membros (MEINEN; PORT, 2014). 

No final do século XIX, essa forma de colaboração coletiva popularizou-se no país de 

origem do Banco. Os agricultores queriam modernizar seus negócios, mas, muitas vezes, não 

tinham condições para obter crédito, o que acelerou o crescimento e o fomento de 

cooperativas de crédito por todo o país (SMOLDERS et al., 2012). Essa base cooperativa e a 

filosofia cooperativista permaneceram como princípios orientadores da trajetória do Banco. 

Desde a sua criação, na década de 1860, surgiram vários bancos agrícolas cooperativos na 

região, fornecendo empréstimos de baixo custo a fazendeiros a partir de poupanças coletadas 

nas comunidades locais. Esse movimento chegou a contar com mais de mil bancos agrícolas, 

número que foi diminuindo até que, em 2016, os 106 bancos agrícolas restantes fundiram-se 

em uma nova e única estrutura organizacional, criando um único Banco cooperativo, segundo 

relatório anual da instituição.  
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As atividades internacionais do Banco começaram no início da década de 1980, 

inicialmente para clientes empresariais que tinham negócios em todo o mundo. O crescimento 

e a expansão da década de 1980 levaram à abertura de escritórios bancários em grandes 

centros financeiros e à aquisição de bancos de varejo em áreas agrícolas, como Austrália e o 

estado da Califórnia, nos Estados Unidos. 

No Brasil, a atuação do Banco teve início em 1989 com um escritório de 

representação. Já em 1995, obteve autorização formal para operar como banco comercial e, 

em 2000, passou a atuar também como banco múltiplo, agregando a carteira de investimento. 

Desde então, o Banco oferece serviços para o setor de alimentos. Com o intuito de atender às 

necessidades também do setor rural, em 2004, o Banco passou a oferecer produtos e soluções 

financeiras diretamente para produtores rurais, tanto na sede, em São Paulo, como nas 

dezesseis agências distribuídas nos estados de Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Maranhão e no Distrito Federal, atendendo os principais 

produtores rurais do Brasil. 

Salienta-se que o próprio Banco, segundo documentos públicos e a narrativa dos 

entrevistados, intitula a sua participação no mercado como uma identidade cooperativa. Isso 

significa, conforme Meinen e Port (2014), que as cooperativas de crédito devem, como 

principal propósito, propor desenvolvimento e fortalecimento da região onde estão inseridas e 

a promoção da inclusão social. As cooperativas têm o dever de contribuir para o 

desenvolvimento equilibrado, proporcionando bem-estar a seus cooperados e membros 

(MEINEN; PORT, 2014).  

A partir de 2016, o Banco passou a ter uma nova estrutura de governança, que 

fortaleceu ainda mais a voz dos membros cooperados. Conforme rege o documento de 

constituição, em artigo específico, a nova estrutura geral do Banco deve seguir o seguinte 

formato:  

a. Conselho Geral dos Membros; 

b. Comitê de Assuntos de Urgência; 

c. Conselho Fiscal; 

d. Conselho de Administração; 

e. Outros departamentos. 

No Brasil, a estrutura tem um corpo de governança alinhado com os pré-requisitos 

definidos nesse documento de constituição do Banco, com um presidente e seus membros, 

formando assim o time de gestão. 
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Como visto acima, o mais elevado nível de governança é o Conselho Geral de 

Membros. Esse conselho é representado por membros do Conselho de Administração, 

aproximadamente 100 pessoas que se reúnem quatro vezes por ano. O Conselho Geral de 

Membros cumpre o papel de proprietário, em nome dos 1,9 milhão de membros e tem como 

principal atribuição examinar a estratégia e a identidade, o orçamento e os resultados da 

organização. Também avalia se, perante a sociedade, a imagem do Banco está visível e 

tangível, cumprindo sua identidade cooperativista. Além disso, o Conselho Geral de Membros 

monitora a continuidade do Banco e serve como “guardião de seus valores coletivos”. 

Já o Conselho de Administração é responsável por definir objetivos de negócios, traçar 

e executar estratégias visando ao desempenho financeiro do Banco. Também cabe a ele 

garantir o cumprimento de todas as leis e de regulamentos relevantes, controlando os riscos 

relacionados às atividades comerciais. O Conselho de Administração atua tanto no interesse 

da própria organização quanto nos interesses de clientes e funcionários, prestando contas ao 

Conselho Fiscal e ao Conselho Geral de Membros. Os integrantes do Conselho de 

Administração possuem profundo conhecimento do setor financeiro em geral e do setor 

bancário em particular, além de ciência quanto às funções sociais do Banco e aos interesses de 

todas as partes envolvidas.  

O Conselho Fiscal supervisiona a política da Diretoria Executiva e o desenvolvimento 

geral do Banco, sendo também responsável por monitorar o cumprimento da lei, dos estatutos 

e de outras normas e regulamentos relevantes. 

O Conselho Fiscal é nomeado pelo Conselho Geral de Membros e o seu presidente é o 

presidente do Conselho Geral. O Conselho Fiscal discute e avalia com regularidade o alcance 

dos objetivos e a execução da estratégia do grupo; os riscos comerciais, a estrutura e o 

funcionamento dos sistemas internos de gerenciamento e controle de riscos; o processo de 

relatórios financeiros e o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares. O Conselho 

Fiscal cumpre seu papel com base na perspectiva de continuidade do Banco. Ele avalia se os 

interesses de todas as partes envolvidas com o Banco, incluindo clientes, funcionários e 

entidades afiliadas relacionadas, estão sendo suficientemente contemplados. O Conselho 

Geral de Membros é quem nomeia os membros do Conselho Fiscal, cujo nível de integridade, 

experiência e disponibilidade está indicado no perfil. 

No caso específico desta pesquisa, a estrutura de governança apresentada contribui 

para a compreensão da importância, para o Banco, da manutenção de uma estrutura formal 

entre os membros proprietários e a alta direção, conduzindo a questão da governança em 

bases cooperativistas. Para atingir tal objetivo, a efetividade desses conselhos é um aspecto 
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relevante para o Banco e para seus proprietários (cooperados), uma vez que essas instâncias 

devem apresentar uma representação equilibrada dos membros (cooperados), de acordo com a 

missão institucional em prol de objetivos econômicos e sociais comuns. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (2009), as boas práticas de governança 

corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a 

finalidade de preservar e aumentar o valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e 

contribuindo para sua longevidade. 

A rigor, a manutenção dessa estrutura de governança formal entre os membros 

proprietários e a alta direção pode se constituir em um formato interessante para a promoção 

da ASpS, que valoriza a importância do diálogo entre os diversos atores para resolver 

problemas de sustentabilidade, considerando equilíbrio de poder, responsabilidade social e 

transparência para endereçar questões relevantes. Em tese, essa constituição do Banco e sua 

dinâmica de relações favorecem a negociação com os múltiplos atores que o ASA mantém 

relacionamento, promovendo o equilíbrio de interesses e reduzindo assimetrias de poder. Um 

exemplo desta relação de poder exercida pelo banco pode ser observado quando a instituição 

deixa de conceder crédito por falta de licenças ambientais atualizadas pelo cliente. Tais 

práticas de governança adotadas pela instituição aumentam o conhecimento e a legitimidade 

da organização também junto aos clientes, em sua maioria agricultores, pois os valores que se 

afirmam ou que resultam desse processo melhoram imagem corporativa. Nas instituições 

financeiras, o foco em boas práticas de Governança proporciona melhorias na administração 

de riscos e agrega valor aos clientes, base da sobrevivência da instituição (MORI; MULLER; 

SILVA, 2008). 

Sob a ótica cooperativista e o contexto organizacional da instituição financeira em 

estudo que se discute os processos de aprendizagem social, as atividades no exercício da 

função do ASA, os limites, as potencialidades e os avanços no endereçamento de problemas 

socioambientais. 

 

4.2 O SURGIMENTO E AS CARACTERÍSTICAS DA FUNÇÃO DE AGENTE DE 

SUSTENTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO (ASA) 

 

Para entender os motivos e as necessidades que levaram o Banco aqui estudado à 

criação do cargo de ASA, faz-se necessário um breve relato histórico do surgimento desse 

profissional e da sua função.  
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Como parte da estratégia do banco na área rural, em 2006, foi determinado pela matriz 

do Banco na Europa que se criasse a figura do Agente de Sustentabilidade do Agronegócio 

(ASA). Primeiro, com o objetivo específico de mitigar riscos associados a empréstimos e 

operações realizadas junto ao setor rural e, segundo, para promover e avançar na discussão em 

torno de questões de sustentabilidade, principalmente no que se referia a aconselhamento 

estratégico e oportunidades de melhoria e adequação das fazendas e das empresas atendidas 

no campo. Em parte, essa estratégia é justificada na fala do ASA 9. 

 

[...] No fundo, o meu trabalho tem como propósito principal passar uma visão 
bem detalhada do agricultor, e isso ajuda o Banco a adotar os critérios 
socioambientais necessários a serem considerados nas fases que antecedem a 
liberação dos financiamentos, por meio de avaliações de risco socioambientais 
e de crédito. 

 

A criação do cargo, enfim, teria como propósito estimular ainda mais as parcerias 

estratégicas com os clientes para a promoção da sustentabilidade. Nesse sentido, a figura do 

ASA não se limitaria a medidas preventivas e cautelares, numa lógica mais reativa, mas teria 

um caráter proativo, de fomento à sustentabilidade.  

Embora o Banco esteja presente em 43 países, a atuação do ASA é mais intensa nas 

regiões com vocação para o agronegócio, em que se inclui o Brasil. Trata-se de um 

profissional com formação específica em engenharia agronômica. Isso significa que o cargo é 

exercido por profissional com sólida formação acadêmica em agronomia e não apenas por um 

técnico ou graduado em outra área. Tal expertise, em tese, potencializa as ações que esse 

funcionário pode desenvolver no exercício da sua atividade junto aos produtores rurais. Por 

formação, um engenheiro agrônomo trabalha para melhorar e conservar a qualidade e a 

produtividade de plantações e pastagens. Ele conhece as técnicas de cultivo, podendo atuar 

em qualquer etapa da cadeia produtiva – do plantio à colheita, e também no processamento e 

na venda dos produtos agropecuários –, pois está habilitado para monitorar o preparo do solo, 

combater pragas e doenças, controlar a colheita, o armazenamento e a distribuição da safra. 

De acordo com o parecer homologado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 

2004, a formação em Engenharia Agronômica ou Agronomia deve estabelecer ações 

pedagógicas com base no desenvolvimento de condutas e atitudes responsáveis tecnicamente 

e socialmente, tendo como princípios: 

a) respeito à fauna e à flora; 

b) conservação ou recuperação da qualidade do solo, do ar e da água; 

c) uso tecnológico racional, integrado e sustentável do ambiente; 
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d) emprego de raciocínio reflexivo, crítico e criativo; 

e) atendimento às expectativas humanas e sociais no exercício de atividades 

profissionais.  

 

Ainda segundo documentos do MEC (2004), o curso deve proporcionar ao profissional 

sólida formação científica geral, que o capacite a absorver e desenvolver tecnologias. Tanto o 

aspecto social quanto a competência científica e tecnológica devem permitir ao formando 

atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus 

aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, 

em atendimento às demandas da sociedade. Assim, ao final do curso, o agrônomo deverá estar 

apto a compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidades 

com relação a problemas tecnológicos, socioeconômicos, gerenciais e organizativos, bem 

como utilizar racionalmente os recursos disponíveis, além de conservar o equilíbrio do 

ambiente. 

No Banco, o ASA desempenha um trabalho alinhado com essa definição e a sua 

atividade é exercida em uma relação muito próxima com os clientes finais, visitando suas 

fazendas e acompanhando o trabalho em cada propriedade. Esse comportamento se explica, 

em parte, pelo próprio modelo cooperativista do Banco, cuja vocação é a proximidade com os 

clientes, o que, inclusive, lhe dá domínio sobre o perfil e o hábito de consumo dos clientes 

produtores, garantindo uma importante vantagem à instituição em relação aos bancos 

concorrentes (MEINEN; PORT, 2014). Tal diferencial aparece na fala de um dos agentes:  

 

[...] Eu gostaria só de acrescentar que, vamos falar que outros bancos, mesmo 
bancos de varejo que trabalham hoje na área rural, deveriam utilizar mais o 
engenheiro agrônomo nessa função de ASA. Eles não têm ideia do material 
que eles estão perdendo, de não ter uma pessoa como nós trabalhando para ele, 
o ganho é gigantesco em cada operação, então é isso que eu gostaria de 
acrescentar, que com certeza a função de ASA é extremamente necessária 
nesse meio financeiro agrícola (ASA 3).  

 

Como funcionário de uma instituição financeira voltada para o atendimento da cadeia 

do agronegócio, o ASA recebe treinamentos específicos do próprio Banco para atuação no 

campo e assume responsabilidades. Conforme já mencionado, o descritivo do cargo tem como 

objetivo avaliar as terras e monitorar as garantias acordadas, fornecendo os subsídios 

necessários para a análise de riscos dos clientes, de forma a atender às políticas internas 

estabelecidas e aos quesitos socioambientais do cliente. Suas atividades incluem planejamento 
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e realização de vistorias mensais, laudo de avaliação, análise socioambiental, elaboração de 

perfil socioambiental e orientação ao cliente sobre formas de obter licenças ambientais.  

A atuação do ASA tem de estar de acordo com a política de sustentabilidade do 

Banco, que envolve cinco Princípios de Alimentos e Agronegócios do Banco: 1) visar a 

alimentação segura e segurança alimentar; 2) usar os recursos naturais de forma responsável; 

3) contribuir para que cidadãos e consumidores façam escolhas bem consideradas; 4) tratar os 

animais de forma responsável; e 5) promover o bem-estar social. Ainda de acordo com essa 

política, as avaliações das práticas adotadas pelos clientes devem ser regulares, a fim de o 

ASA entender os problemas materiais enfrentados pelos clientes e os ajudar na identificação e 

resolução dessas dificuldades, melhorar o seu desempenho de sustentabilidade e minimizar os 

riscos.  

Esses princípios permitem supor que, ao apoiar os clientes, os ASAs contribuem para 

melhorar o desempenho de sustentabilidade em geral. Nesse caso, em tese, a sua atuação não 

se reduz a uma ação de auditoria, mas de desenvolvimento local. Isso de fato ocorre? Qual o 

processo de aprendizagem envolvido?  Eis o que se discute nas próximas seções.  

 

4.3 ATIVIDADES QUE COMPREENDEM O EXERCÍCIO DE UM DIA TÍPICO DE 

TRABALHO DO ASA 

 

Considerando a figura do ASA como um representante do Banco que atua junto ao 

agricultor e a seus funcionários, o objetivo desta subseção é descrever e analisar os processos 

de aprendizagem social no dia a dia típico do ASA. Isso envolve entender a dinâmica da sua 

atividade, tendo em vista ser um funcionário que, em alguns momentos, tem a função de 

mediador. De acordo com a teoria da ASpS, isso demandaria capacidade de lidar 

eficientemente com diferentes pontos de vista, de resolver conflitos, de propor e implementar 

decisões coletivas e aprender com a experiência (PAHL-WOSTL et al., 2007).  

Quando solicitados a relatar um dia típico da sua função, as narrativas dos ASAs 

descrevem atividades de avaliação de riscos, monitoramento, cumprimento de exigências, 

capacidade produtiva, hipotecas e garantias, como se vê nos excertos abaixo.  

 
 [...] No dia a dia, nós fazemos basicamente três atividades: avaliação de 
terras, o monitoramento de garantias de penhor e avaliação do quesito 
socioambiental do cliente. Todas elas são feitas a campo e posteriormente 
repassamos para o controle de garantia e a área de sustentabilidade do banco 
(ASA 1). 
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[...] Monitorar as garantias de hipoteca e penhor, acompanhar o 
desenvolvimento da safra agrícola como um todo e também realizar análises 
socioambientais das propriedades, e, com isso, ajudar o Banco a mitigar os 
riscos das operações. Um dia típico de trabalho se passa por agendar e realizar 
visitas às propriedades rurais dos clientes para realizar avaliações de terras 
para hipoteca, elaborar laudos técnicos das condições fitossanitárias e 
potencial produtivo das lavouras, além de acompanhar as propriedades em 
relação às normas socioambientais (ASA 2). 
 

Essa descrição poderia indicar uma restrição a atividades de controle e vistoria. No 

entanto, os relatos também apontam que o trabalho diário de um ASA inclui outra ampla 

gama de atribuições, além das estabelecidas no quadro de atividades oficiais do Banco para a 

função. Ainda no escritório, antes de sair para as visitas, os ASAs precisam elaborar os planos 

de visita às fazendas, pois, ao chegar às propriedades, eles executarão tarefas que vão desde 

uma simples supervisão das plantações a uma complexa atividade de acompanhamento e 

avaliação do progresso da produção dada em garantia. Eles também supervisionam o uso 

correto da terra e o controle do desmatamento na propriedade. Para isso, devem ser capazes de 

informar aos agricultores e funcionários os tipos e a quantidade de árvores a ser plantada em 

uma área com defasagem de floresta. 

 

[...] Olhar a parte de garantias, a parte socioambiental, então eu faço 
avaliações de terra, olho o penhor, então toda parte de garantia de uma 
operação de financiamento agrícola é minha responsabilidade (ASA 3). 
 
[...] Auxiliar o Banco realizando visitas nas propriedades rurais, onde 
estaremos vendo tudo que for relativo às garantias que os clientes nos 
ofereceram para conseguir algum crédito com o banco, e nessa análise a gente 
olha principalmente as terras dadas em garantia, e os ativos que eles 
colocaram em penhor. [...] Na parte de sustentabilidade a gente vai com a 
intenção de avaliar se o cliente está respeitando as normas socioambientais 
que o Banco adota e não abre mão, na maioria dos casos é mais uma questão 
de medição mesmo, para passar qual a situação do cliente com questões 
sociais e ambientais (ASA 5). 
 
[...] Avaliamos as garantias dadas pelos clientes, verificamos o 
desenvolvimento de áreas de plantio, avaliações de conformidade das terras, 
desempenho da produção, sempre com foco nos financiamentos que o banco 
concedeu aos nossos clientes. É o que vai para o banco em forma de 
informações que servirão para tomar algumas decisões de crédito ou de 
adequação de questões ambientais junto ao cliente (ASA 6). 
 
[...] É olhar pincipalmente a parte das garantias (real), a parte socioambiental é 
meio que em paralelo a isso, para que eu faça avaliações de terra, penhor, 
enfim toda parte de garantias de uma operação de financiamento agrícola. 
Posso dizer que eu sou o banco no “campo/fazenda”, por meio do meu 
trabalho o banco acaba tendo os melhores dados de dentro da fazenda (ASA 
7). 
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Nesse contexto do agronegócio, depreende-se dos relatos que o ASA é um funcionário 

responsável por alavancar aspectos relacionados a questões ambientais no cenário de 

produção das fazendas, por meio de melhorias das técnicas que também extraiam maior 

potencial produtivo em cada fazenda. Em especial na agricultura, percebe-se que o grande 

desafio dos ASAs é encontrar soluções que garantam uma produção sustentável, aliando 

técnicas típicas do conhecimento do Engenheiro Agrônomo com as ações do Banco, de forma 

a resguardar o meio ambiente e proporcionar lucro aos agricultores. Pelos relatos, pode-se 

constatar que a sustentabilidade passa pela análise de contornos não somente ambientais, 

como também socioeconômicos, entre outros, dada sua natureza pluridimensional (FREITAS, 

2013). 

[...] É avaliar as garantias reais dadas pelos agricultores nas operações com o 
Banco. Basicamente, nós verificamos se tudo está em ordem do ponto de vista 
de produto concedido, na verdade, é ver risco de alguma coisa ter mudado 
entre uma visita e outra ou se precisa de algum ajuste ou complemento. Em 
paralelo a isso, mas não menos importante, eu também trabalho no 
monitoramento preventivo das plantações para acompanhar o 
desenvolvimento, normalmente é para ver a qualidade e a capacidade de 
geração produtiva de cada safra. Faço avaliações da fazenda quanto às 
questões socioambientais, isso é para ver, por exemplo, se há desmatamento 
ilegal ou mau uso do solo durante as mudanças de uma safra para outra (ASA 
8). 
 
[...] Checar e avaliar periodicamente as garantias dadas pelos clientes nas 
operações com o Banco. [...] Monitoramento das plantações e das questões 
socioambientais de cada cliente, eu estou dentro do escritório passando os 
relatórios dos processos já avaliados. [...] As avaliações acabam servindo para 
um enquadramento de perfil do cliente, planejamento e mensuração de 
resultados de cada cliente, e deixam o banco ciente do que está acontecendo lá 
dentro das fazendas. Dessa forma, o banco pode adotar medidas preventivas e 
mitigatórias com cada cliente (ASA 9). 
 

O fato de o monitoramento das plantações e das questões socioambientais de cada 

cliente fazer parte da rotina do ASA baseia-se na lógica de que um cliente em situação 

econômica ruim não permanecerá como fonte de receita para o Banco no longo prazo. A 

busca de aplicação de medidas sustentáveis faz com que esse funcionário do Banco tenha uma 

responsabilidade que supera a descrição do cargo, a de gerar uma nova economia, com a 

reformulação de comportamentos, com ações e planejamentos de longo prazo, com a 

regulação idônea e enérgica no combate a perdas (FREITAS, 2013). Nesse sentido, não basta 

somente assegurar a produção nas lavouras com o máximo aproveitamento do recurso de cada 

agricultor, mas também demonstrar, em cada propriedade, a necessidade de um planejamento 

de longo prazo com vistas a acompanhar o produtor rural em seu processo produtivo, aliando 

e promovendo ações para a sustentabilidade. 
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[...] Faço avaliações periódicas nas garantias dos agricultores cedidas ao 
Banco e, por termos conhecimento da propriedade e vivenciarmos o trabalho 
dos produtores, nós também temos a função de verificar o desenvolvimento da 
propriedade como um todo.  
Esse monitoramento e o controle são feitos através de reuniões e visitas 
técnicas nas fazendas e propriedades rurais com os próprios agricultores e os 
funcionários. [...] As vistorias são para ver se o cliente está respeitando os 
acordos assinados com o Banco e checar também alguns fatores associados a 
questões ambientais, são todos fatores que contribuem para uma boa 
conformidade dos aspectos sustentáveis da fazenda ou da propriedade rural 
(ASA 10). 
 
[...] Prevenir o Banco sobre eventuais riscos dos clientes que possam ocorrer 
por conta de sua atividade agrícola. Monitorar as lavouras e acompanhar seu 
desenvolvimento, podendo dar um parecer sobre a qualidade e capacidade 
produtiva dos clientes durante a safra. Também avaliar as propriedades quanto 
às exigências socioambientais, monitorando se não há suspeita de 
desmatamentos ilegais, queimadas ou usos indevidos do solo. Outra função do 
ASA é avaliar as propriedades que serão hipotecadas, acompanhando o 
mercado de terras local e, com sua vistoria, conseguir homogeneizar seu valor, 
com base em seus usos, para fins de garantia (ASA 11). 

 

As condições de trabalho dos ASAs variam entre momentos regulares no escritório e 

muitas horas de viagem para as visitas às fazendas, onde atuam ao ar livre. Nos períodos de 

atuação nas fazendas, o trabalho exige um mínimo de resistência e condicionamento físico, 

em decorrência de longos deslocamentos a áreas muitas vezes isoladas, de difícil acesso, 

compensados, todavia, pelas paisagens arborizadas e repletas de plantações. Os ASAs têm 

conhecimento e experiência técnica para realizar avaliações ambientais detalhadas e também, 

no seu dia a dia, fazer os levantamentos de campo e a coleta de dados necessários para a 

instituição. Eles detêm amplo conhecimento sobre regulamentos ambientais e prestam 

aconselhamento aos agricultores a respeito de ações legais ou transações equivocadas e como 

evitar possíveis multas.  

A qualidade do trabalho executado pelo ASA fica, por vezes, comprometida devido às 

longas viagens que eles têm de fazer. 

 
[...] Esse tempo de deslocamento para chegar até a atividade, conciliar com o 
tempo dos produtores também, que está bem estreito, pela tecnificação, por 
cuidar da parte social dos seus funcionários, ter que lidar com riscos do dia a 
dia, gerenciar e conciliar esse tempo é a maior adversidade que nós temos. 
Conciliar a nossa logística, acho que é uma coisa que a gente tem que superar 
isso muito bem (ASA 1). 
 
[...] Uma das principais limitações para o ASA são as grandes distâncias 
percorridas para realizar suas vistorias, junto com a impossibilidade de, muitas 
vezes, ter uma vistoria mais detalhada em algum aspecto por conta de não 
haver tempo hábil para isso. Nesse sentido, a experiência de cada ASA é que 



 58 

vai ditar a qualidade do seu trabalho, pois, com o aumento de clientes e áreas 
atendidas, precisa “calibrar” sua vistoria para uma necessidade específica, 
tanto que, para se ter sempre a exata situação de uma lavoura, exige-se muito 
tempo e acompanhamento diário, coisa que o ASA não consegue fazer para os 
clientes, tendo sempre que mostrar o que encontrar de mais relevante no 
momento de sua visita, podendo, às vezes, não notar determinado problema, 
ou fazer a visita em um período onde o problema já ocorreu ou ainda pode 
acontecer (ASA 11). 

 

Conforme o documento que descreve as atividades do cargo, os ASAs devem 

acompanhar o desenvolvimento da safra como um todo, realizar as análises socioambientais 

das propriedades rurais, efetuar avaliação de terras das propriedades e avaliar questões 

socioambientais do cliente que possam impactar negativamente a imagem do agricultor e/ou 

do Banco. No campo, de acordo com o relatado nas entrevistas e com o que consta de 

documentos internos, as principais ações e responsabilidades de um ASA em um dia típico de 

trabalho podem ser assim elencadas: 

1) Vistorias de penhor in loco para: a) pré-desembolso para culturas 

perenes e semiperenes visando confirmar a disponibilidade de garantia 

de penhor; b) pós-desembolso por tipo de plantio visando monitorar as 

garantias acordadas; c) colheita; d) armazenagem; 

2) Vistoria e preenchimento do perfil socioambiental dos clientes 

visitados; 

3) Identificação e confecção do formulário do perfil socioambiental; 

4) Monitoramento da validade do perfil/licenças socioambientais de cada 

fazenda; 

5) Laudo de inspeção ambiental para o Bioma Amazônico; 

6) Apontamento da necessidade de obtenção das licenças ambientais. 

Concluídas as atividades descritas acima, assim como tudo que um ASA vê e faz no 

campo, todos os dados e informações devem ser colocados no sistema e enviados ao escritório 

central em São Paulo, por meio de relatórios. Conforme descrições dos entrevistados, essa 

etapa é extremamente importante e aguardada pelo Banco. 

 

[...] A outra parte do meu trabalho é no campo e uma parte também dentro do 
escritório. Então, tudo que eu faço no campo eu tenho que colocar no sistema 
e enviar para São Paulo nos relatórios. Então esse é meu dia a dia, geralmente 
eu fico uma semana no campo e uma semana fico dentro do escritório para 
formalizar tudo isso (ASA 3). 
 
[..] O trabalho é dividido em duas partes, tem a parte administrativa de 
planejamento, imputação e formalização das informações, que normalmente 
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acontece no escritório. Às vezes, conforme a demanda, levo o computador na 
viagem e alguma coisa mais, quando possível, é imputada ou feita e enviado 
via e-mail lá do local onde que eu esteja (ASA 4). 
 
[...] Depois das visitas eu retorno ao escritório e a gente faz a parte da 
formalização daquilo que viu, os relatórios de visitas (ASA 5). 
 
[...] Quanto à função, grande parte do trabalho é desenvolvido no campo e 
parte no escritório, para desenvolver os relatórios de tudo aquilo que foi 
levantado em conversas no campo. Isso vai para o Banco em forma de 
informação que servirão para tomar algumas decisões de crédito ou de 
adequação de questões ambientais (ASA 6). 

 

Quando não estão em visita técnica nas fazendas, os ASAs, lotados em um dos 16 

escritórios da instituição financeira, precisam elaborar laudos técnicos das condições 

fitossanitárias e sobre o potencial produtivo das lavouras, além de acompanhar as 

propriedades em relação às normas socioambientais. Eles precisam executar as seguintes 

atividades, como parte de um dia de trabalho. 

o Preencher a Caderneta de Campo decorrente das vistorias 

realizadas; 

o Elaborar planejamento mensal (cronograma) de vistorias; 

o Realizar a avaliação de terras para hipoteca ou inspeção de ativos;  

o Elaborar o laudo de avaliação; 

o Elaborar a análise socioambiental; 

o Elaborar o planejamento mensal (cronograma) de vistorias;  

o Realizar a avaliação de terras para hipoteca ou inspeção de ativos.  

A atuação do ASA, portanto, pode mostrar um caminho que contribua para a 

elaboração de projetos em pequenas fazendas ou em grandes propriedades, principalmente no 

que se refere a multas e perdas de safras. Isso é feito por meio da adoção de alternativas que 

viabilizem o empreendimento dentro dos limites estabelecidos pelos sistemas de 

regulamentação e controles. Porém, conforme descrito nos documentos que contém as 

atividades previstas do cargo e observado nas entrevistas, no dia a dia do trabalho, eles 

também são responsáveis por monitorar as garantias hipotecárias e de penhor acordadas nas 

operações de crédito, fornecendo os subsídios necessários para a análise dos riscos dos 

clientes: 

[...] No dia a dia nós fazemos basicamente três atividades: avaliação de terras, 
o monitoramento de garantias de penhor e avaliação do quesito sócio 
ambiental do cliente. Todas elas são feitas a campo e posteriormente 
repassamos para o controle de garantia e o responsável socioambiental do 
Banco (ASA 1). 
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[...] A função do ASA é monitorar as garantias de hipoteca e penhor, 
acompanhar o desenvolvimento da safra [...] como um todo e, também, 
realizar análises socioambientais das propriedades, e com isso, ajudar o Banco 
a mitigar os riscos das operações (ASA 2). 
 
[...] A minha função é olhar a parte de garantias, a parte socioambiental, então 
eu faço avaliações de terra, olho o penhor, então toda parte de garantia de uma 
operação de financiamento agrícola é minha responsabilidade (ASA 3). 
 
[...] A segunda parte é a de visita na fazenda, de ida ao campo, para poder 
analisar, porque a ideia é fazer uma análise antes, de prevenção ou atuar de 
forma que elimine um possível impacto ou não, trabalhar na preventiva. 
Então, é visitar lavouras, ver produtividade, estimar produtividade, às vezes a 
gente chega, dependendo do estágio da cultura, fazer isso com mais precisão, 
analisar o mercado, ouvir do mercado o que o mercado diz sobre alguma 
situação polêmica ou não, às vezes de produtores (ASA 4). 
 
[...] A função do ASA é auxiliar o Banco realizando visitas nas propriedades 
rurais, onde estaremos vendo tudo que for relativo às garantias que os clientes 
nos ofereceram para conseguir algum crédito com o Banco, e nessa análise a 
gente olha principalmente as terras dadas em garantia e os ativos que eles 
colocaram em penhor. A minha função, assim, parece simples, mas a gente se 
apega a vários fatores que nós identificamos com o pessoal de garantias e 
crédito para realmente ver se essa garantia está de acordo com a realidade. Na 
parte de sustentabilidade, a gente vai com a intenção de avaliar se o cliente 
está respeitando as normas socioambientais que o Banco adota e não abre 
mão, na maioria dos casos é mais uma questão de medição mesmo, para passar 
qual a situação do cliente com questões sociais e ambientais (ASA 5). 

 

Essas atividades, em princípio, permitem supor que as funções desempenhadas pelo 

ASA são adotadas para apoiar os clientes e efetuar controles que permitam ao Banco tomar 

decisões voltadas para a concessão de crédito, ou seja, conhecer a realidade do produtor rural. 

Neste caso, em tese, existe uma relação do ASA no sentido de estreitar relacionamento e 

também conquistar a confiança dos clientes em nome do Banco. 

No entanto, a possibilidade de gerar negócios, com operações lucrativas, também 

aparece nas falas. Assim, objetivos de sustentabilidade e de lucro misturam-se, o que tem sua 

legitimidade. Para Ashby, Leat e Hudson-Smith (2012), as práticas sociais não são bem claras 

na literatura e normalmente elas estão associadas a normas de certificação da empresa. Essa 

discussão da ASpS na perspectiva de uma organização com fins lucrativos é tanto um 

processo (um meio) quanto um fim: como processo, para dialogar com a realidade e 

transformá-la; como fim, os resultados são o desenvolvimento de competências (D’ANGELO; 

BRUNSTEIN, 2014). Os objetivos de lucro não devem se sobrepor aos socioambientais e as 

ações desenvolvidas pelos ASAs devem ocorrer somente quando houver um claro objetivo 
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econômico envolvido, o que, na visão de Freitas (2013), só terá valor se o desenvolvimento 

econômico levar em consideração o bem-estar de todos os seres.  

 
[...] Quanto mais próxima a organização tiver do cliente, melhor será o 
relacionamento, mais operações podemos ganhar com esse cliente, então é um 
relacionamento bem próximo, até mesmo para conhecer de perto o negócio do 
cliente, estar muito bem informado sempre do andamento do negócio (ASA 
4). 
 

Uma questão abordada por outro ASA e observada na entrevista refere-se ao 

comportamento de funcionários de algumas propriedades. Para o ASA 5, essa população de 

trabalhadores rurais ainda não está preparada para assumir uma postura mais adequada à 

lógica da sustentabilidade, pois demonstra uma forte ausência de preocupação em relação a 

aspectos básicos de proteção ao meio ambiente. Segundo ele, a conscientização desses 

funcionários das fazendas quanto a práticas sustentáveis é o mais difícil de lidar.   

 
[...] A conscientização das pessoas quanto a práticas sustentáveis são as mais 
difíceis, e essas são complicadas de endereçar, nem sempre dá para endereçar 
para as áreas, eles acabam não tendo muito o que fazer. Quando acontece isso, 
tentamos conversar com os produtores mesmo para tentar alguma ação na 
propriedade com os próprios funcionários, aí o pessoal que está no escritório 
entra para ajudar (ASA 5). 
 

A rigor, esse tipo de trabalho não é função do ASA, que, mesmo assim, acaba 

entrando em contato e exercendo uma relação direta com os funcionários da fazenda. Há todo 

um cuidado nessa abordagem, no sentido de levar os problemas para o gerente ou proprietário 

da fazenda. Isso porque essas ações podem desencadear atritos entre proprietários e 

funcionários ou mesmo entre o ASA e os proprietários. Muitos relatos mostram que os ASAs 

acabam indo além das suas atribuições oficiais, o que pode indicar, novamente, que o seu 

papel não vem se limitando apenas à função de auditoria. Questões de sustentabilidade, dada a 

sua complexidade, demandam esforços superiores aos previstos e a necessidade de lidar com 

problemas que fogem da alçada do Banco, como o caso da falta de conscientização e 

treinamento da população trabalhadora rural. Em algumas propriedades, há registro de 

treinamentos ou suporte técnico da própria fazenda, mas essa não é a prática corrente, 

conforme relato dos entrevistados. 

 
[...] Vejo alguns problemas de conscientização dos funcionários das fazendas, 
não sei se é porque falta informação, mas vejo muita gente não respeitando 
algumas diretrizes das fazendas e normas legais, por falta de respeito mesmo. 
E não é nem por falta de treinamento, tenho visto muito produtor investindo 
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em treinamento, mas o que falta mesmo é conscientização da população de 
maneira geral. Nesta parte não vejo como o Banco pode ajudar muito, às vezes 
é estar dentro da vida dos funcionários para entender e infelizmente não temos 
tempo suficiente para atuar dessa forma (ASA 5). 

 

Nesse discurso, percebe-se que o ASA ainda trabalha em um ambiente em que, por 

vezes, impera a falta de respeito às normas, seja por má fé ou por ignorância. Mesmo com 

treinamento voltado ao tema da sustentabilidade, para esses funcionários, conforme relato do 

ASA 5, a conscientização não foi incorporada, ou seja, mesmo tendo a informação, não houve 

apropriação do conhecimento. Nessa circunstância específica, pode-se depreender que há uma 

limitação à atuação do ASA e do próprio Banco. 

 
Entrevistador - Quais oportunidades de melhoria você sugeriria para o 
processo de aprendizagem para sustentabilidade? 
[...] A questão da educação é essencial para uma melhor evolução com as 
questões ambientais. Em minha opinião, precisa ter muito mais 
conscientização das pessoas para os problemas ambientais que estamos 
enfrentando, principalmente com a água e os resíduos gerados nas produções. 
A produção agrícola está cada vez mais profissional e isso é bom, mas se não 
tiver consciência, uma hora o setor vai encontrar dificuldades por conta do 
efeito negativo que estamos causando hoje. Neste ponto, não sei bem te falar 
de quem é a responsabilidade, não dá para jogar tudo na conta do governo, 
cabe também aos profissionais mais capacitados nessas questões trabalhar para 
melhorar esses processos de educação ambiental, oferecendo alternativas que 
promovam mudanças de comportamento na relação do homem com a 
natureza. Se houver conscientização das ações do homem junto ao meio 
ambiente, vai ser muito mais fácil para resolver os problemas que envolvam 
sustentabilidade (ASA 6). 

 

Em relatos como este, percebe-se que a profissionalização do setor agrícola tem sido 

acompanhada por crescimentos e ganhos de produtividade, porém, evidencia-se também uma 

questão crítica para a sustentabilidade: a falta de conscientização e educação. Trata-se, neste 

caso, de uma consciência ecológica, pois se caracteriza como a consciência de habitar o 

mesmo ambiente “biosfera” para reconhecer a nossa missão na terra de educar para um futuro 

com o “ensino da ética da compreensão planetária” (MORIN, 2011).  

 Nesse sentido, a conscientização por parte de atores governamentais, empresariais e 

agricultor e a comunicação entre eles, mais do que em torno de tecnologia e melhoria de 

processos, deveriam convergir para abrir espaços e oportunidades àqueles dispostos a 

dialogar, gerando medidas de responsabilização e conscientização/educação. Diante da 

exposição da atuação do ASA, compreende-se que, além de atuar responsavelmente em prol 

da sustentabilidade, ele tem uma função pedagógica de conscientização e mudança da relação 
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homem-natureza. No entanto, isso se dá muito mais como sugestão aos agricultores do que, 

propriamente, em uma atuação efetiva para mudanças na base. 

 
[...] Vejo que precisa ter um trabalho que conscientize esses agricultores sobre 
o benefício do reaproveitamento, por exemplo. Isso pode contribuir com a 
sustentabilidade e principalmente para o meio ambiente de uma maneira geral 
(ASA 8). 
 
[...] O que eu tenho acompanhado de limitação, na verdade, está mais nas 
pessoas que ainda não estão interagidas com a realidade e consciência de que 
ser sustentável é necessário (ASA 8). 

 

Além de apoiar ativamente o desenvolvimento de negócios no campo, o Banco, 

conforme divulgado no site oficial, também se propõe a coordenar esforços orientados para a 

sustentabilidade por meio da figura do ASA e de outras equipes internas, como as áreas de 

desenvolvimento de produtos, pesquisa e inovação, crédito e garantias. Essa informação 

divulgada pelo Banco vai ao encontro das falas dos entrevistados ASA 1 e ASA 4, quando 

questionados sobre o endereçamento de questões de sustentabilidade. Há uma preocupação 

desses agentes em manterem-se constantemente atualizados das tendências de mercado que 

têm impacto para o produtor rural.  

 
[...] Na área de sustentabilidade, eu vejo que é estar bem informado sempre 
que possível sobre as novidades e o que o mercado está demandando sobre as 
questões ambientais. Você pode ver que vários bancos estão muito 
preocupados com a temática da sustentabilidade, eu diria que muitos, porque o 
mercado financeiro exige isso (ASA 4). 
 
[...] Então, a gente tem que estar muito bem informado para passar sempre 
para o produtor rural informações da área mais atualizadas possíveis (ASA 1).  

 

Essa preocupação é ainda maior quando se trata de agricultores de menor porte, pois 

estes nem sempre têm estrutura ou equipe responsável por buscar inovação, atualização e 

conhecimentos contínuos, acompanhando mudanças de legislação, políticas e incorporando 

inovações tecnológicas e científicas. Fica evidente, como uma necessidade apontada pelo 

entrevistado 6, que o investimento em energia limpa ainda não é suficiente nas fazendas de 

maneira geral.  

[...] Por outro lado, deixando a questão da educação um pouco de lado, na 
verdade, uma coisa leva à outra, mas eu vejo a questão do investimento das 
fazendas em energia solar e energia renovável baseada em fontes não nocivas 
a natureza, ou seja, usar mais tecnologia com capacidade de gerar energia 
limpa pode ser um contraponto a essa evolução desenfreada e 
profissionalizada das fazendas e produções rurais em larga escala. A 
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tecnologia está aí, precisa ser utilizada para apoiar essas ações também (ASA 
6). 

 

No entanto, esses agentes deparam-se com situações de resistência por parte dos 

produtores, como no relato do ASA 7. Percebe-se que não foi possível negociar no diálogo, 

prevalecendo, pois, a força do Banco, principalmente em decorrência de adequações que este 

solicita e que os clientes precisam efetuar. Ao serem questionados sobre a aceitação das 

práticas sustentáveis por parte dos clientes, os ASAs 4, 7 e 9 observaram: 

 

[...] Eu tenho passado por situações mais complexas quando são as adequações 
que o cliente precisar efetuar quando o Banco pede. Nem sempre ele está tão 
disposto a acatar os pedidos, mas acaba aceitando por conta da relação de 
confiança que ele tem com o Banco [...] mas, às vezes, temos que usar o nosso 
contato diário para convencer ele a mudar de opinião. Um exemplo foi quando 
o Banco pediu para um cliente construir um dormitório extra para os 
funcionários da fazenda, a princípio, ele entendia que já tinha dormitórios 
suficientes, mas depois ele aceitou a nossa recomendação e construiu (ASA 4). 
 
[...] Ao visitar uma propriedade, percebi um problema de desmatamento da 
floresta que há pouco tempo era rica em espécies nativas da região, para 
plantação de soja. Conversei com o proprietário, informando que as condições 
daquela área não poderiam ter sido tratadas daquela forma como tinha sido 
conduzida. Falei apenas para ele melhorar algumas condições do local em si. 
Mas, infelizmente o produtor não concordou com as minhas sugestões e 
informou que, caso tivesse multa ou algo com a fiscalização, o mesmo deveria 
pagar por isto. Infelizmente, não consegui mudar a opinião dele neste contato. 
Mas, levamos para o pessoal de sustentabilidade, que conduziu o assunto à 
diretoria. Eles conseguiram convencer o cliente a tomar outra postura de 
conservação da floresta natural que restava e recuperar a área degradada com 
o replantio de espécies nativas. 
[...] O cliente deu em garantia uma área que deveria estar plantada com “milho 
ou soja”. Tal garantia foi data para uma operação de empréstimo e não poderia 
ter outro produto. Agendei uma visita “surpresa” na fazenda porque 
desconfiava que isto estava acontecendo, e quando eu cheguei no local que 
deveria ter “milho ou soja”, tinha “feijão” plantado. Colhi as informações e 
fotos, reportei ao gerente de relacionamento e ao diretor de crédito e a garantia 
teve que ser substituída, e o cliente foi notificado formalmente do problema e 
ação tomada. Estes foram os problemas mais relevantes que eu tive no Banco, 
considerando o cenário, pessoas e ações tomadas (ASA 7). 
 
[...] Temos visto que, muitas vezes, o produtor rural tem consciência da 
importância da implementação de práticas sustentáveis em seu negócio, mas 
ainda enfrenta muita resistência da sua própria equipe, que mesmo recebendo 
treinamentos e passando por oficinas ainda insistem em não cumprir todas das 
diretrizes impostas ao dia a dia dos negócios rurais  (ASA 9). 
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Nesta sequência, dentre as atividades desempenhadas pelo ASA, existem ainda as 

seguintes obrigações incorporadas à função, conforme o relato do ASA 7 e confirmado pelo 

descritivo do cargo, no momento em que o funcionário atua como auditor “visita surpresa”. 

o Relatar os acontecimentos positivos e negativos das lavouras para 

os gerentes de Relacionamento e para a matriz; 

o Informar o setor de Crédito direta e imediatamente qualquer 

alteração negativa e/ou anormal no comportamento das lavouras, 

estoques e do próprio cliente;  

o Manter rede de relacionamento para monitoração de risco da 

clientela;  

o Obter referências sobre potenciais clientes, com base em seu 

conhecimento local e rede de contatos; 

o Contribuir para a reestruturação e/ou recuperação de casos 

problemáticos, com atividades determinadas pela área de Crédito ou 

de Recuperação;  

o Contribuir para a coleta de documentos em cartório e/ou junto ao 

cliente, aproveitando questões de logística (viagens para realização 

de tarefas dentro de sua rotina normal). 

 

Nessa perspectiva, o ASA é extremamente importante para o Banco no desempenho 

de atividades complementares, utilizadas para as tomadas de decisões voltadas ao crédito do 

cliente e a questões socioambientais. Nas palavras do ASA 6, o trabalho é de vital importância 

para o segmento Rural do Banco: 

 
[...] Minha função como ASA é de extrema importância para o Banco, pois 
avaliamos as garantias dadas pelos clientes, verificamos o desenvolvimento de 
áreas de plantio, avaliações de conformidade das terras, desempenho da 
produção, sempre com foco nos financiamentos que o banco concedeu aos 
nossos clientes. Quanto à função, grande parte do trabalho é desenvolvido no 
campo e parte no escritório para desenvolver os relatórios de tudo aquilo que 
foi levantado em conversas no campo, isso vai para o banco em forma de 
informação que servirão para tomar algumas decisões de crédito ou de 
adequação de questões ambientais (ASA 6). 

 

Os relatos dos funcionários explicam como a sua função é importante para o Banco. 

Como empregados de um Banco com fins lucrativos, os ASAs vão além das ações de 

auditoria nas fazendas e propriedades rurais, na busca pela minimização dos riscos nas suas 
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operações e maximização de lucro econômico-financeiro. O Banco adota medidas e soluções 

que elevam ainda mais o nível de conhecimento dos ASAs, essencial para o cumprimento de 

certas atividades no campo. Conforme relatos nas entrevistas existe um crescente apelo pelo 

desenvolvimento de conhecimentos tecnológicos, complementar ao exercício da função.  

 
[...] A tendência desse trabalho é tentar conciliar ao máximo com tecnologia. 
Tentar aprimorar isso para o nosso ganho de tempo, reduzir algumas 
atividades burocráticas para tentar diminuir ao máximo a perda de tempo que 
a gente tem em relatos e tudo mais, que eu acho que é a parte de tecnologia 
que vai ajudar bastante nisso (ASA 1). 
 
[...] A tendência está voltada para tecnologia e inovação visando a eficiência e 
produtividade (ASA 2). 
 

Os relatos acima indicam que a burocracia, principalmente dos órgãos ambientais de 

licenciamento, pode afetar a produtividade e o trabalho do ASA. Exigências diversas, de 

dentro da instituição financeira e também externas ao trabalho que ele executa no campo, são 

fatores que tornam a atividade do funcionário repleta de regras e procedimentos. Sejam eles 

burocráticos ou voltados ao aperfeiçoamento constante – requisito importante ao atendimento 

de diferentes necessidades do Banco e dos agricultores –, esses são alguns problemas que 

podem ocorrer na rotina do funcionário afetando sua capacidade de reflexão no local de 

trabalho. Ressalte-se que a diminuição de tarefas burocráticas no Banco pode abrir espaço 

para o ASA tratar de outras questões relevantes que envolvam tanto a sua produtividade e 

eficiência profissional como também a das próprias fazendas.  

Essa redução de fatores burocráticos provocaria, em tese, um estímulo ao 

planejamento de ações e à própria reflexão do ASA em relação ao seu aprendizado, 

direcionado para a promoção da sustentabilidade nas propriedades rurais. Tratam-se de 

aspectos importantes para o processo de aprendizagem social para sustentabilidade do 

funcionário, dos agricultores e da própria organização. A reflexão é um processo amplamente 

necessário no processo de aprendizagem dos indivíduos (KEEN; BROWN; DYBALL, 2005; 

REIS, 2007). 

 

[...] Eu acredito muito que a tendência da minha função no futuro é ter uma 
interação maior com tecnologia (ASA 3). 
 
[...] Você vê isso o tempo todo na mídia, a tecnologia veio para o campo e não 
vejo outra forma a não ser se especializando com muita informatização e 
melhorando os processos. Isso é muito importante para o desenvolvimento das 
atividades das fazendas e do Banco também (ASA 4). 
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[...] No médio e no longo prazo, eu vejo uma maior interação principalmente 
do uso de tecnologia de ponta dentro das fazendas (ASA 5). 

 

As falas acima sugerem que os ASAs ultrapassam as funções descritas do cargo, 

trabalhando para promover, por meio da sua atuação e das ferramentas que utilizam, uma 

mudança no cenário que não se limita apenas à busca de operações lucrativas. Há indícios que 

sugerem o desenvolvimento de uma relação mais consciente com os agricultores, voltada para 

a solução de problemas de sustentabilidade no campo, o que promove um processo de 

aprendizagem social orientado para sustentabilidade.  

No entanto, ASpS depende da relação e do diálogo envolvendo múltiplos atores. A 

aprendizagem social conecta as mudanças individuais com unidades sociais mais amplas, por 

meio de interações e processos entre múltiplos atores em uma rede social (REED et al., 2010). 

No presente caso, essa relação ocorre entre o ASA, o proprietário e funcionários da fazenda, o 

Banco, bem como atores de fora do Banco. Assim, se existe de fato ASpS no desenrolar 

dessas relações e nas atividades desenvolvidas pelo ASA, esses aprendizados ocorrem em 

meio ao enfrentamento de situações de resistência e à tentativa de mitigação dos riscos 

financeiros do Banco em suas operações. A subseção a seguir abordará os atores envolvidos 

no processo ASpS no campo, a partir da perspectiva do ASA, examinando quais relações e 

diálogos sobre questões de sustentabilidade e aprendizagem social envolvem os funcionários e 

outros atores, tanto no nível organizacional como no nível individual, fundamental no âmbito 

da discussão proposta nesta pesquisa, como se verá.  

 

4.4 OS ATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE ASpS  

 

Como apresentado anteriormente, a questão do relacionamento da instituição 

financeira com agricultores e proprietários rurais tem por intenção se sustentar em princípios 

de boas práticas de governança corporativa, com a finalidade de preservar relacionamentos 

em bases cooperativistas, contribuindo, assim, para a longevidade da instituição e de seus 

clientes. Para que haja ASpS nesse processo, esses relacionamentos devem envolver ações de 

negociação e diálogo com uma rede de atores sociais, buscando alinhamento de interesses 

para resolver problemas socioambientais (GRIFFITHS; LINNENLUECKE, 2010). Nesse 

sentido, esta seção tem por objetivo discutir quem são os atores e como essas relações e esses 

diálogos se constituem intermediados pela figura dos ASAs.  
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Os ASAs são orientados a assumir e adotar determinadas posturas e critérios para o 

contato com os atores envolvidos na execução das suas atividades, os quais incluem a busca 

da redução de risco e a aumento de práticas sustentáveis, apresentando soluções de problemas 

socioambientais. 

Na teia de relações intermediadas pelo ASA há atores com os quais ele mantém uma 

relação direta. São eles: a) os funcionários do Banco que ficam nos escritórios, como os 

Gerentes de Relacionamento, Gerentes e Analistas de Sustentabilidade, Analistas de Crédito e 

funcionários operacionais; b) os funcionários das fazendas e propriedades rurais; c) os 

funcionários de cartórios de registro público; d) os órgãos de licenciamento ambiental.  Além 

disso, mantém relações com atores indiretos, como, por exemplo, as entidades de classe de 

que o Banco faz parte, como Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e a ABBI 

(Associação Brasileira de Bancos Internacionais). Essa relação é indireta porque o ASA não 

participa das reuniões dessas entidades. Tal participação fica sob a responsabilidade do 

Gerente e dos Analistas de Sustentabilidade do Banco. 

Segundo Godoi e Freitas (2008), a aprendizagem ocorre por meio da interação social 

no contexto organizacional e o processo de aprendizagem é gerado nessas interações e nas 

interpretações desenvolvidas no dia a dia de trabalho (D’ANGELO; BRUNSTEIN, 2014; 

GODOI; FREITAS, 2008). Na visão dos ASAs, o principal ator é o cliente, o qual pode ser 

tanto uma barreira como parte da solução, conforme se pode observar nas narrativas abaixo:   

 
[...] Para tentar resolver esses problemas [de sustentabilidade], o principal ator 
é o cliente. Então, se ele não quiser mudar, ninguém vai conseguir. Então, 
tenho suporte de todo um departamento dentro da empresa que eu trabalho 
para me auxiliar, mas, se o produtor não quer mudar, isso é muito difícil, 
impossível de a gente conseguir, mas tem todo um trabalho que a gente faz, eu 
e todo o departamento que dá o suporte para mim (ASA 3). 
 
[...] Temos um contato direto com os clientes, que são os produtores e atores 
principais do agronegócio, com os funcionários das fazendas; dentro do 
Banco, os gerentes de relacionamento de cada conta, o departamento de 
sustentabilidade. Mas, na maior parte do tempo, estamos em contato com os 
funcionários das fazendas e os produtores. Os gerentes normalmente estão 
mais disponíveis para conversar e, às vezes, até aceitar nossa opinião, nossa 
visão e junto com isso também a gente entende qual a necessidade deles para 
poder ajudar, os clientes são os principais atores para a solução de problemas 
(ASA 5). 

 

É deste contexto de interação que emergem os diálogos e as relações mais importantes 

nos processos de ASpS que se estabelecem entre o ASA e os atores envolvidos. A própria 
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relação entre os ASAs mostra-se uma fonte importante de aprendizado, já que vão 

acumulando experiências nas suas trajetórias de resolução de problemas.    

 
[...] Com os próprios ASA, às vezes, quando nos encontramos ou por telefone 
para pedir alguma opinião, por exemplo, se a gente sabe que um ASA já 
passou por alguma situação parecida e sabemos que um cliente dele passou 
pelo mesmo problema e conseguiu um resultado bom, a gente conversa para 
ajudar. (ASA 5). 

 

Além da relação entre si, os ASAs desempenham um importante trabalho de 

divulgação de informações com outras áreas da instituição financeira, como as de Crédito 

Rural, Controle de Garantias, Gerentes de Relacionamento e Departamento de 

Sustentabilidade, gerando relatórios de controle relacionados às garantias do Banco, de dados 

sobre proteção ambiental nas fazendas, questões de clientes em recuperação de crédito e 

análises setoriais de mercado por produtos e regiões.  

 
 [...] Todas as atividades feitas no campo são posteriormente repassadas para o 
Controle de Garantias e o responsável socioambiental do Banco (ASA 1).  
 
[...] Para resolução desses problemas é necessário o envolvimento 
principalmente do gerente da conta e dos analistas de Sustentabilidade 
(ASA 2). 

 

Em algumas situações eles interagem também com o Departamento de Pesquisa e 

Análise Setorial e com a equipe de Recuperação de Crédito Problemáticos. De acordo com 

relatos dos entrevistados, um momento fundamental para interação com outros atores de 

dentro do Banco são as revisões anuais de políticas e procedimentos da instituição. Nesses 

momentos, além do grupo de atores descritos anteriormente, o ASA junta-se a outros atores 

do Banco para validar e colaborar em revisões de documentos, especialmente aqueles 

utilizados como mecanismos comprobatórios para atestar a regularidade ambiental necessária 

ao crédito rural em áreas do Bioma Amazônia ou para a concessão de créditos e 

financiamentos aos produtores rurais sob a ótica de que quanto maior o risco ambiental do 

negócio, maior é o risco financeiro (RELATÓRIO ANUAL, 2010).  

 

[...] Mudanças com certeza, ao longo dos anos, principalmente na parte 
socioambiental, foi em termos de manuais. Então, nesses 10 anos de Banco, 
nós tivemos, se eu não estiver enganado, o terceiro manual de 
sustentabilidade. Então, a gente veio só melhorando alguns pontos ao longo 
dos anos. A gente vem enxergando, veio conversando com departamento e na 
parte de garantias também. Só evoluímos ao longo dos anos através de 
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porcentagens, de tentar pegar o valor de mercado de terras da região mais 
próximo possível, isso evoluiu muito (ASA 3). 
 
[...] Nessa questão das políticas, principalmente na parte socioambiental, tem 
se transformado, na verdade, muito em procedimentos e manuais, e a gente 
sempre vê todo ano nas revisões. A gente participa das revisões também, nós 
lemos o que o pessoal de sustentabilidade faz e vê se está refletindo a 
realidade do agricultor e do que a gente vê nas fazendas, porque às vezes não 
tem como o produtor fazer, então, é melhor nem levar até ele, isso a gente tem 
que perceber e dá um toque para o pessoal, mas isso a gente vai pegando ao 
longo do tempo, vai falando com o departamento de sustentabilidade (ASA 4). 
 
[...] As mudanças na parte socioambiental são as mais visíveis, pois é um dos 
pontos mais sensíveis do Banco. Então, tudo que muda no campo a gente 
precisa levar esse nosso olhar do campo para o pessoal, e isso normalmente se 
reverte em manual de procedimento ou em políticas, todo ano muda, não só 
pelas revisões obrigatórias, mas porque na fazenda teve mudança, precisamos 
nos adequar para não ficar para trás (ASA 5). 

 

Esses documentos servem de base para que o time de Sustentabilidade do Banco 

atualize o Sistema de Avaliação de Clientes. O Banco procura, por meio de análise anual dos 

clientes, integrar a sustentabilidade às atividades fundamentais. Para isso, o trabalho feito pelo 

ASA no campo ajuda nas decisões para atualização desse documento. Em função dessa 

política, a área de Sustentabilidade é um dos principais atores com que o ASA mantém 

contato dentro do Banco para a solução de problemas de sustentabilidade que surjam em 

propriedades pequenas e grandes. É com eles que questões de regularização, escrituras de 

série, impacto social, emissões, licenças etc. são discutidas. 

 

 [...] Bom, eu acho que, na verdade, esses problemas da parte de 
sustentabilidade, socioambiental, de uma propriedade, eu acho que até nos 
clientes que nós atuamos, eu acho que é um pouco tranquila, porque a gente 
não atua muito com aventureiro, produtor que está iniciando atividade. Então, 
os produtores que a gente já tem um laço, tem na carteira, já estão bem 
estabelecidos e já têm essa política bem formada. Mas, assim, alguns pontos 
que chegamos a atuar é algumas regularizações, escrituras de série, para a 
parte social ficar um pouco melhor, mas tudo bem tranquilo. Então, acho que 
onde realmente poderia ter um pouco mais de problema, um pouco mais de 
atenção até, é nessas fronteiras agrícolas, que aí eu acho que tem muita coisa 
nova acontecendo, muitas pessoas novas entrando nessa atividade, que eu 
acho que aí precisa de um pouco mais de expertise e mais atenção para 
direcionar um caminho certo para aprender como realmente deve estabelecer 
uma propriedade rural (ASA 1). 
 
[...] O maior problema em relação à sustentabilidade são as licenças 
aplicáveis, principalmente em Minas Gerais, onde, devido à falta de agilidade 
dos órgãos públicos, que atrasam a emissão das licenças, deixando os 
produtores irregulares perante a legislação (ASA 2). 
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O entrevistado frisa que, onde houver a necessidade de emissão de licenças, 

dependendo da localidade e do órgão, a documentação exigida para o licenciamento da 

propriedade é sempre muito complexa, pois a maioria das situações demanda estudos e planos 

de recuperação de áreas antes das concessões das licenças. Porém, quando os problemas são 

de adequação às políticas do Banco, essas ações são mais simples, embora difíceis, mas com 

níveis bem mais fáceis de regularização.  

Em relação ao trabalho do ASA nesses casos, conforme os relatos, cabe salientar que o 

funcionário tem uma forma específica de conduta adequada a cada situação e problema, uma 

vez que podem ocorrer conflitos entres os ASAs e os agricultores na tentativa de solucionar 

tais questões. Em se tratando de regras técnicas do Banco ou dos órgãos reguladores, o 

trabalho do ASA visa, sobretudo, a orientação para a solução dos problemas de 

sustentabilidade ambiental das propriedades. 

 
[...] Os [problemas] mais comuns são de adequação às políticas de 
sustentabilidade do Banco e de ordem de crédito. Às vezes, o cliente deu uma 
parte da terra em garantia e não pode plantar, a não ser com autorização, mas 
quando você chega e vê aquela plantação já brotando você fica sem saber o 
que fazer. Não dá para você pedir para ele tirar a plantação daquela área e 
mudar, tem que levar para o Banco e tentar contornar de uma maneira mais 
amigável, entendeu? (ASA 4). 
 
[...] O problema principal que nós enfrentamos é questão das licenças 
ambientais das fazendas menores que eu visito. Os produtores desconhecem, 
em alguns momentos, as normas para poder cumprir com a legislação. Isso 
complica um pouco, quando nós percebemos isso, levamos primeiro para eles 
algumas possibilidades, se ele concorda, levamos para o pessoal do Banco 
para avaliar o que pode ser feito. Já os grandes produtores sabem ou têm uma 
noção mais clara de determinadas situações, não só sabem, mas eles têm gente 
preparada para isso. As grandes fazendas têm funcionários que sabem que 
qualquer plantio em grandes áreas exige licença ambiental e estudo de impacto 
ambiental (ASA 5). 

 

Uma questão que emerge nessa rede de relações entre atores com posicionamentos é a 

da assimetria de poder. Ainda que apoiados em uma relação que pressupõe bases 

cooperativistas, as interações podem impulsionar uma imposição forçada para que as 

adequações sejam aplicadas pelos agricultores ou que eles executem adequações solicitadas 

pelo Banco. Nesse curso, o diálogo exerce um importante papel na ASpS para assegurar o 

engajamento, a cooperação e a participação de todos os atores envolvidos, minimizando assim 

tais assimetrias (KEEN; BROWN; DYBALL, 2005). 

Pelo papel cooperativista, o diálogo mostra-se como uma ferramenta necessária e 

relevante para a construção de uma cultura de participação entre os diversos atores (JACOBI, 
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2008), o que pode gerar flexibilidade em respostas aos problemas socioambientais. Porém, a 

presença de assimetria de poder nesse tipo de atividade pode afetar o comportamento de 

adaptação e colaboração entre os atores sociais, pois existe uma inevitável distribuição 

assimétrica de poder nessa relação, seja em decorrência de conhecimento, de recursos 

financeiros ou do grau de dependência que o cliente tem do Banco (NYAGA; LYNCH; 

AMBROSE, 2013). 

Nessa dinâmica de forças, os entrevistados salientam a importância da confiança e do 

comprometimento do Banco com a relação que eles devem ter com os “parceiros”, como 

forma de mitigar riscos associados a multas de órgãos licenciadores e má performance de 

cada cliente individualmente. Em geral, os agricultores mantêm relações com o Banco há 

muito tempo e esses laços de longa duração, criados por diversos anos e transações, reforçam 

a importância desse vínculo para o Banco e para os clientes. O discurso dos entrevistados 

reafirma uma ideia de parceria e não de competição, e até mesmo de cumplicidade, no sentido 

de que nem tudo o que ele “vê” no campo será relatado para a instituição financeira.  

 
[...] A proximidade faz com que a confiança aumente sempre e essa 
reciprocidade faz com que eles nos enxerguem como parceiros e não como 
competidores ou vendedores de algum serviço. O acesso muda 
completamente, não só ao cliente, mas até dentro da fronteira das fazendas 
(ASA 10). 
 
[...] A resolução de problemas de sustentabilidade a gente trata direto com os 
produtores. Nós temos essa política de sigilo bancário, não poder repassar 
qualquer tipo de informação que a gente tem dos nossos clientes e, então, nós 
temos esse diálogo, essa conversa para tentar, como se fosse dar uma 
consultoria, para indicar o caminho certo para a resolução desse problema, 
mas apenas se limitando a ele, não interagindo com outras áreas e passando 
informações, outros órgãos, apenas direto com o produtor (ASA 1). 

 

No entanto, é inegável a força exercida pelo Banco. Embora a assimetria de poder não 

se revele por meio de conflito explícito, ela existe. Sem dúvida, os clientes estão suscetíveis a 

ações de imposição e poder, pois não detém os mecanismos de defesa e controle para 

influenciar o parceiro mais forte, no caso, a instituição financeira. Segundo Belaya et al. 

(2009, p.165), o poder pode ser usado como uma “ferramenta eficiente para coordenar e 

promover relacionamentos harmoniosos, resolvendo conflitos”.  

Nesse contexto, o papel do ASA assume uma dimensão fundamental no que se refere 

ao equilíbrio de poder na relação agricultor-Banco, podendo instigá-lo ou reduzi-lo. 

Dependendo do olhar, da posição e da força de cada ator nessas relações, o cenário pode se 
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modificar no que concerne às questões ambientais e sociais das fazendas e propriedades rurais 

visitadas.  

Essas relações de força e poder, e também de diálogo e aprendizagem, não se dão 

somente entre o Banco e o agricultor, outros atores estão presentes. A Figura 1 a seguir tem o 

objetivo de representar a arena de atores que circundam a atividade dos ASAs e foi 

desenvolvido por meio de codificação no sistema RQDA (HUANG, 2014). 

 

Figura 1 – Matriz de relacionamento do Agente de Sustentabilidade do Agronegócio 

 

 
FONTE: O autor (2018) 

  

Observa-se na figura 1, que embora o ASA esteja imerso numa ampla gama de 

relações com diversos atores, o contato com alguns deles não é direto nem profundo. Isso 

significa que, em tese, uma das premissas mais importantes da ASpS, que é a manutenção de 

um diálogo conjunto entre os atores que participam do processo de discussão dos problemas 

de sustentabilidade, não aconteça.  

 A relação mais forte é o contato que o ASA tem com os atores da fazenda, com os 

órgãos de licenciamento ambiental e os cartórios de registro de matrícula (representado pelo 

círculo maior da figura 1). Mas não há interações conjuntas, isto é, não existe diálogo nem 
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contato entre as entidades de classe, os órgãos ambientais, o Banco, os agricultores e o 

próprio ASA. O ASA mantém uma relação separada com cada um dos atores. Assim, a 

proposta da ASpS de juntar diversos atores para dialogar sobre os temas, problemas e 

soluções voltados para a sustentabilidade fica minimizada ou anulada diante do seu potencial. 

Isso porque a busca por soluções para questões ambientais, econômicas e sociais complexas 

depende da ação coordenada entre de atores sociais empresariais, governamentais, da 

sociedade civil (D’ANGELO; BRUNSTEIN, 2014). 

Conforme demonstrado na figura 1, por intermédio do Banco e por meio de outros 

funcionários, existe uma participação ativa da instituição financeira com as entidades de 

classe (representados pelo círculo menor da figura 1). Porém, os ASAs poderiam participar 

dessa relação de diálogo de forma direta com as Entidades de Classe. Um exemplo seria a 

participação no Café com sustentabilidade, evento mensal promovido pela Febraban, com 

pautas voltadas para o tema Sustentabilidade. Como consequência, nem o ASA nem os 

demais atores envolvidos aprendem uns com os outros em toda a sua potencialidade. Se 

houvesse possibilidade de participação nessas discussões, a contribuição seria útil para todos 

os envolvidos e, principalmente, para o público do setor rural. Desse modo, há um longo 

caminho de ASpS ainda a percorrer.  

A despeito desse cenário, há um processo de aprendizagem social em curso. Cabe 

agora entender como ele ocorre, tema da próxima seção. 

 

4.5 OS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM DOS ASAS 

 

D’Angelo e Brunstein (2014) acreditam que, no processo de aprendizagem social, os 

interessados aprendem a gerenciar questões nas quais estão inseridos por meio de diálogos e 

elementos, desde o reconhecimento de interdependências entre os stakeholders até a 

composição de arranjos que promovam a implementação de soluções conjuntas pelos 

envolvidos. Esse diálogo acontece em uma mescla de ambientes, culturas e perfis pessoais 

distintos, que podem tanto dificultar os processos interativos como estimular a troca de 

experiências e gerar novos conhecimentos e habilidades (LOEBER; et al., 2007).  

 
[...] O aprendizado maior foi ter adquirido habilidades para me relacionar com 
diferentes pessoas, não só dentro do Banco, mas principalmente no campo. Na 
fazenda, o envolvimento é outro e precisamos falar e entender a linguagem do 
agricultor, uma linguagem mais firme, de muita confiança e simplicidade. Só 
assim a gente aprende os processos deles, aprende sobre o campo e 
entendemos cada cliente de maneira única (ASA 6). 
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Keen, Brown e Dyball (2005) defendem que um processo interativo de reflexão 

acontece quando todos trabalham para objetivos de cooperação mútua, compartilhando 

experiências em ambientes colaborativos de modo incorporado ao contexto social e de 

aprendizagem. Isso promove a autorreflexão coletiva, ou seja, a capacidade de refletir 

conscientemente sobre as próprias ações, analisar as experiências e pensar sobre seus 

processos (GODOI; FREITAS, 2008). 

Segundo Pahl-Wostl et al. (2007), a aprendizagem social demanda a compreensão de 

processos de interação entre pessoas e grupos. Trata-se do aprender a compartilhar ideias e 

propósitos com os outros, o que, por sua vez, requer um ambiente propício para tal. De modo 

complementar, para Glasser (2007), a aprendizagem social pode suportar opiniões e 

questionamentos divergentes, pois a participação dos atores nesses debates é parte do sucesso 

da relação, estabelecendo confiança, transparência e colaboração mútua. Nesse sentido, tanto 

o consenso excessivo quanto o dissenso exacerbado não são muito bons. Consenso demais 

não impulsiona avanços e dissenso demais pode impedir que medidas importantes sejam 

tomadas.   

Considerando tais aspectos teóricos e os levantamentos deste estudo, cabe entender 

que os ASAs atuam em um contexto de ações cooperativas que estimulam os atores 

envolvidos a mudarem no sentido de promoverem práticas socioambientais mais sustentáveis. 

As ações do ASA concentram-se na busca de informações que elevem o controle do negócio 

por meio de conhecimento e também de capacitações e estímulos à mudança de atitudes em 

consonância com as metas do Banco e de seus clientes. Trata-se, portanto, de um processo de 

aprendizagem no qual tanto a estrutura organizacional da instituição financeira como os 

agricultores podem ser afetados e que, no caso do ASA, ocorre por quatro vias, conforme 

ilustrado na Figura 2 a seguir, criada no sistema RQDA (HUANG, 2014).  
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Figura 2 – Vias em que se dão os processos de aprendizagem dos ASAs 

 
FONTE: O autor (2018) 

 

Dentre as vias esboçadas na figura, uma é formal: trata-se da aprendizagem por 

treinamentos, cursos e eventos de atualização, aprimoramento e capacitação. As demais são 

informais: a aprendizagem pelo estudo das políticas institucionais com as quais o Banco 

relaciona suas diretrizes e metas; a que advém do avanço e da adoção de novas tecnologias; e 

a que se dá pelo exercício diário da função e pela interação com os atores sociais. 

Do ponto de vista da interação com os atores e da vivência no campo, o processo de 

aprendizagem pela prática diária pode ser entendido como uma contribuição para um corpo 

interdisciplinar que evolui da teoria e prática para um desenvolvimento sustentável (RIST et 

al., 2007). Preocupados com ações de monitoramento e controle e, ao mesmo tempo, em 

defender direitos e deveres para um ambiente mais sustentável nas propriedades rurais, os 

ASAs têm seus objetivos de sustentabilidade apoiados em uma abordagem de aprendizado 

social desenvolvida na execução diária de suas atividades, observando os clientes nas 

fazendas, conforme salientado nas entrevistas. “É um aprendizado de dia a dia, com o tempo, 

observando as experiências dos produtores e dos colegas de profissão” (ASA 2). 
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O aprendizado concretiza-se nos momentos de interface do ASA com a instituição 

financeira e com o cliente, na realização de suas rotinas diárias, ou seja, entre o aprendizado 

técnico adquirido no Banco e a prática de desenvolvimento sustentável exercida junto aos 

clientes no campo. O Banco fornece aos ASAs um amplo arcabouço técnico e teórico para 

que eles tenham domínio sobre a realidade social e de sustentabilidade que vivenciarão nas 

fazendas. Nesse sentido, enquanto a abordagem da aprendizagem social oferece um meio de 

compreensão, a transformação desses funcionários por meio da aplicação prática dos 

conhecimentos específicos adquiridos é o que proporcionará o alcance de um 

desenvolvimento mais sustentável no meio rural (RIST et al., 2007). A relevância da união 

teoria e prática, aliás, é recorrente nas narrativas dos entrevistados. 

 
[...] O que eu tenho aprendido é que não existe conhecimento teórico sem 
prática, porque a prática é fundamental para que a gente aprenda cada dia um 
pouco mais. Eu vou falar que ao menos uma vez por mês eu me deparo com 
uma situação que ainda não tinha visto antes e isso é totalmente produtivo para 
o meu trabalho (ASA 5). 
 
 

Dentre os principais desafios da ASpS está a conciliação das questões ambientais ao 

desenvolvimento econômico dos clientes e da própria instituição financeira, o que, na visão de 

Cunha et al. (2017), é um problema das gerações atuais e futura. Isso porque com as variações 

climáticas, a volatilidade dos preços, as profundas mudanças culturais e de hábitos 

alimentares, que se verificam sobretudo nos países em desenvolvimento, tais objetivos ficam 

cada vez mais difíceis de serem alcançados. 

 
[...] Como eu te falei antes, uma coisa vai levando para a outra, o movimento 
vai fazer com que todos dentro do setor caminhem para fazer negócios de 
maneira mais sustentável, com foco no desenvolvimento do negócio, mas 
sempre com um olhar voltado para a proteção do meio ambiente e do 
reaproveitamento daquilo que pode ser aproveitado. Dentro do campo, eu vejo 
a tecnologia como uma das armas principais no controle e no 
desenvolvimento, mas também como solução dos problemas de 
sustentabilidade das propriedades rurais, as soluções tecnológicas são os 
aliados principais do futuro no campo para alcançar essas metas de 
sustentabilidade, mas já são em muitos lugares a solução atual (ASA 8). 

 

Como na função do ASA misturam-se objetivos de sustentabilidade e de mitigação de 

riscos do Banco, em alguns momentos ele atua como consultor técnico e, em outros, como 

auditor do Banco nas fazendas visitadas. Nas palavras de um dos agentes de sustentabilidade 

do agronegócio, os ASAs são, em suas tarefas diárias, “os olhos do Banco no campo” (ASA 
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4, grifo nosso), com uma atuação que indica processo participativo e de interação constante, 

sobretudo, de aprendizagem voltada para a sustentabilidade. 

 
[...] Então, assim como se fosse os ouvidos e olhos da instituição fora dela, 
com intuito não de penalizar ninguém, longe disso, com o intuito de alguma 
forma ajudar em determinados momentos, seja economicamente ou pelas vias 
da sustentabilidade ambiental mesmo (ASA 4). 

 

A atuação diária do ASA também é inspirada pela forma como a sustentabilidade é 

abordada e tratada pelo Banco. Conforme depoimentos, a sustentabilidade faz parte da 

essência do Banco e funciona como aspecto motivacional para que todos adotem a mesma 

postura em relação às práticas sustentáveis no relacionamento com os clientes no dia a dia de 

trabalho. Assim, analisando sob o aspecto motivacional, a abordagem institucional tende a 

facilitar o processo de aprendizagem do ASA no campo. Os relatos dos entrevistados são 

compatíveis com as características socioambientais, com os valores e com a cultura da 

organização definidos nas políticas institucionais, o que, em tese, contribui para processos de 

aprendizagem mais consistentes e de maior confiabilidade.  

 
[...] Você pode ver que vários bancos estão muito preocupados com a temática 
da sustentabilidade. Eu diria que muitos, porque o mercado financeiro exige 
isso. Mas outros, como o nosso, porque também têm essa pegada ecológica 
como um benefício para o cliente e acaba contagiando todos nós (ASA 4). 
 
[...] O meu aprendizado vem diretamente das experiências profissionais que 
tenho, isso acaba me dando um feeling, me deixa afiado de uma forma bem 
ampla. Os meus ouvidos e olhos me dão sempre um sentimento de 
aprendizado constante. Isso vem com o tempo, são as experiências que fazem 
a gente ir sempre um pouco mais além das nossas atividades. Eu acho que eu 
tenho a vontade também de querer aprender cada vez mais como uma 
vantagem, isso faz a gente ficar melhor naquilo que a gente faz. Ter vontade 
sempre é o que nos faz aprender cada dia um pouco mais, nada passa 
despercebido, seja no campo ou no banco com os treinamentos. Eu me 
interesso muito por buscar mais coisas na internet, sempre que posso estou 
pesquisando alguma coisa para agregar mais conhecimento no meu trabalho, 
eu leio muito os relatórios de pesquisa do banco e de outras instituições (ASA 
4). 

 

A experiência adquirida pelo ASA com os agricultores contribui para o 

estabelecimento de uma cultura de diálogo e participação, fazendo com que, provavelmente, 

ele vá além das suas atividades habituais para ensinar e aprender diariamente no contexto do 

campo de trabalho. Conforme depoimento do ASA 7, a integração e a cooperação também 

têm papel importante na gestão de riscos e no desenvolvimento de parcerias com 
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relacionamentos de longo prazo junto aos agricultores (ASHBY; LEAT; HUDSON-SMITH, 

2012). 

 
[...] Falando de sustentabilidade, eu tenho aprendido muito, o tempo inteiro, 
com todos que trabalho e convivo, sobre a sustentabilidade ser um caminho 
sem volta, onde os recursos, como solo, água, entre outros, devem ser 
explorados com consciência/inteligência, garantindo sua permanência. [...] 
Este é um aprendizado constante e não é de hoje que a sustentabilidade 
ambiental é discutida, a gente mesmo vem sempre batendo nesta tecla com os 
nossos clientes e eu vejo que tudo está indo para um caminho sem volta 
mesmo, se nós e nossos clientes não mudarmos não conseguiremos alcançar as 
metas de desenvolvimento que temos (ASA 7). 

 

Ainda sob o ponto de vista da interação, de acordo com os ASAs, as grandes 

distâncias que os separam das propriedades rurais e dos grandes centros têm destaque nos 

processos de aprendizagem. Isso porque, para minimizar o tempo perdido em percursos, as 

visitas dos ASAs têm duração estendida, o que aumenta o convívio com os agricultores e 

funcionários das propriedades. É por meio dessas interações e imersões contínuas na realidade 

rural que o ASA conecta-se com os diversos atores, empreendedores e produtores de toda 

ordem, pequenos, médios e grandes. Além disso, as longas horas de visitas os fazem percorrer 

lavouras, galpões de armazenagem, sedes das fazendas etc., favorecendo o processo de 

aprendizagem social pelas diversas alternativas de interação que se estabelecem no decorrer 

do trabalho (REED et al., 2010).  

Cabe ressaltar que a aprendizagem por si só é um processo que pode ir em qualquer 

direção, no entanto, a aprendizagem social no contexto do desenvolvimento sustentável tem 

uma dimensão bastante normativa (BRADBURY, 2007; GARMENDIA; STAGL, 2010). O 

que se destaca no caso dos ASAs é que, além do conhecimento técnico, a experiência diária 

também desenvolve habilidades comportamentais, contribuindo para um aprendizado voltado 

para a linguagem do campo. Para aprimorar a execução do seu trabalho, os ASAs precisam 

aprender como se relacionar com os agricultores e com os funcionários das fazendas. 

 
[...] Vou citar alguns aprendizados que acho os principais: melhora da 
capacidade de abordagem dos produtores rurais, entendimento mais profundo 
da dinâmica do negócio agrícola, conhecimento do potencial de várias regiões 
e das diversas formas de gestão (ASA 2). 
 
[...] Cada dia é uma novidade, uma coisa que nós aprendemos. Seja sobre o 
contato com os produtores ou sobre o dia a dia no campo, então eu acho que 
não tem um aprendizado específico. O aprendizado é constante, o mundo 
agrícola ele vem em uma renovação muito rápida, então esse contato direto 
com os produtores é importante. Até ajuda nessa estratégia do aprendizado 
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social que nós temos. É muito grande porque nós temos esse contato direto e 
cada dia que passamos no campo, trazemos novos aprendizados (ASA 1). 

 

O aprendizado cotidiano dos ASAs está ligado ao setor em que atuam, que engloba 

mercado financeiro e questões de preservação e sustentabilidade do ambiente como estratégia 

institucional. Uma vez incorporado algum aprendizado, os ASAs passam para a prática no 

campo com a consciência de que precisam atuar para alcançar uma agricultura mais 

sustentável. É um aprendizado que se desenrola e se acumula ao longo de anos de trabalho, 

gerando conhecimentos específicos para ações mais concretas nas fazendas e, ao mesmo 

tempo, atingindo os objetivos do empregador no que diz respeito ao ganho de capital. 

Um aprendizado a salientar no processo do ASA é o da adequação da linguagem 

utilizada no campo e do cuidado na abordagem aos agricultores. Muitas vezes, o produtor 

rural tem um perfil que mistura confiança na palavra com simplicidade e um vocabulário 

característico, distante da terminologia técnica adotada pelo ASA. Isso exige do profissional 

do Banco um esforço para que a comunicação ocorra de forma eficaz e fluida, visto que os 

assuntos tratados nas interações ultrapassam as fronteiras do cotidiano de trabalho do 

agricultor e envolvem compreender a dinâmica dos processos agrícolas, potencial econômico 

da região e gestão de negócio. 

 

[...] Aprendi, ao longo dos anos, a ter um olho mais clínico, ouvir mais as 
coisas que vem de fora, relacionando sempre com assuntos sensíveis e críticos, 
buscando sempre a veracidade, porque não adianta ouvir e transmitir, você 
tem que buscar veracidade daquilo que foi ouvido ou, no mínimo, um nível de 
veracidade, para poder não ser transmitida uma inverdade, uma fofoca, esse 
que é o ponto-chave. Ser bem sensível a ponto de não causar situações 
constrangedoras nem para mim, obviamente, e muito menos para a instituição 
(ASA 4). 
 
[...] Nós [os ASAs] precisamos conhecer o produtor rural, saber o que ele 
precisa e falar a linguagem dele. Assim nós conseguimos alcançar com os 
produtores um leque muito maior de informações e de detalhes sobre a 
fazenda (ASA 10). 

 

Os processos de ASpS no negócio têm a intenção de gerar oportunidades que criem 

valores compartilhados para os diversos atores envolvidos. Os aprendizados se concretizam 

por meio de relações de parceria, com foco no crescimento de todos os atores envolvidos, que, 

por sua vez, dependem da construção de confiança e credibilidade. Pelas ações relatadas nas 

entrevistas, é possível observar a existência de um processo que caminha para a mudança de 
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atitudes e hábitos, crenças e habilidades de recriação e reinterpretação (PAHL-WOSTL et al., 

2007), necessários aos processos de ASpS. 

 
[...] O nosso objetivo principal é deixar claro que a nossa presença é como 
parceiro, para tentar ajudar o produtor a crescer com as práticas sustentáveis 
no negócio dele (ASA 5). 

 
[...] São nessas situações que vejo que nosso trabalho é importante e vai fazer 
a diferença, como parceiros do Banco eles sempre vão ter que escolher ser 
mais sustentáveis, porque o Banco vai empurrar ele de um jeito ou de outro 
para esse caminho. E isso tem muito a ver com a credibilidade do Banco, o 
respeito e em não querer colocar em jogo sua imagem de empresa sustentável 
(ASA 5). 

 

Diante do contexto apresentado até aqui – qual seja: de um profissional com 

conhecimentos específicos para desempenhar uma função importante na cadeia do 

agronegócio –, pode-se afirmar que os processos de ASpS nos quais os ASAs estão inseridos 

acontecem em um ambiente propício para solução de problemas socioambientais, que é o 

campo. Além disso, que esses profissionais são treinados e habilitados para atuar em um 

cenário de solução de problemas diferente dos problemas enfrentados em escritórios de 

grandes centros corporativos. 

Ainda que venham trabalhando em processos orientados para a adoção de uma postura 

alinhada com os objetivos de sustentabilidade do Banco, nota-se que atuam também na defesa 

do Banco em relação às questões de risco de crédito e imagem. Enquanto a abordagem 

financeira tradicional preocupava-se em oferecer soluções apenas do ponto de vista de crédito 

e de defesa dos riscos inerentes aos créditos concedidos, a atividade do ASA apresenta como 

elemento adicional o da aprendizagem social voltada para aspectos de solução de problemas 

de sustentabilidade junto aos clientes do Banco no setor rural. 

 A respeito da via de aprendizado que ocorre por meio do estudo das políticas 

institucionais, de acordo com a descrição do cargo estudado, esclarecida na subseção 4.3, e as 

narrativas dos entrevistados, os ASAs utilizam uma estrutura documental abrangente para 

apoiar a gestão de questões socioambientais com cada cliente atendido no campo. É por meio 

da integração das políticas de sustentabilidade do Banco com os objetivos de sustentabilidade 

dos clientes que os processos de aprendizagem social são construídos. O ASA precisa 

entender, traduzir e aplicar as políticas junto aos agricultores, de modo a demonstrar de forma 

clara a posição do Banco diante do tema sustentabilidade.  

O peso que as políticas e demais documentos de sustentabilidade do Banco têm na 

atuação do ASA no campo é percebido nos relatos dos agentes, que os consideram 
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fundamentais para elevar o nível de soluções socioambientais aos atores do processo. A 

adoção de políticas também pode cumprir outro papel. Segundo Alvarez e Mota (2010), 

coordenar e integrar ações no meio ambiente deve ser um processo conduzido por estruturas 

que não podem ser pontuais e esporádicas, mas perenes. As políticas de desenvolvimento 

sustentável, setoriais, centrais e temáticas, nesse sentido, apresentam-se como apoio 

importante, pois formalizam as diretrizes do Banco para o ASA e para os clientes, 

constituindo-se em referência inconteste.  

Os documentos institucionais proporcionam uma visão clara da instituição financeira e 

das diretrizes que ela estabelece. Disponibilizados na intranet e no site do Banco, 

compreendem guias, políticas centrais (da matriz) e locais, manuais diversos, como de boas 

práticas e de sistema de gestão do risco socioambiental, e o Manual Global de 

Sustentabilidade, um dos principais documentos do banco. É por ele que o Banco define sua 

visão e suas estratégias para quatro áreas-chave: a) terra: restaurar a qualidade do solo para 

produzir mais alimentos com menos impacto aos recursos naturais e meio ambiente; b) 

resíduos: reduzir o desperdício de alimentos em toda a cadeia de valor alimentar; c) 

estabilidade: promover e estimular um setor alimentar e agrícola mais estável e resistente; d) 

nutrição: evidenciar o equilíbrio no valor nutricional da alimentação humana, por meio de 

alimentos personalizados que melhorem os resultados da saúde individual e coletiva da 

sociedade. 

A despeito do Manual Global, é no contexto das políticas que ocorre o aprendizado 

mais efetivo da função para o ASA. É também por meio delas que se identificam os objetivos 

e as diretrizes para o trabalho e tomada de decisão dos ASAs. Como representado na figura 3 

a seguir, há quatro tipos de políticas relacionadas à sustentabilidade que os ASAs devem 

conhecer no desempenho do seu trabalho dentro e fora do Banco. 
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Figura 3 – Modelo da política de desenvolvimento sustentável da instituição financeira 

 

 
FONTE: O autor (2018) 

 

As Políticas Centrais abordam questões-chave relacionadas a meio ambiente, 

sociedade e governança, tendo como objetivos contribuir para o progresso ambiental, os 

direitos humanos, as normas trabalhistas e o combate à corrupção. Elas contemplam normas e 

procedimentos que são levados pelo ASA até o campo de trabalho. As Políticas Temáticas 

têm foco em outras iniciativas, visam a bem-estar animal, biodiversidade, tecnologia genética 

e governança da terra. Trata-se, enfim, de questões mais específicas, que a instituição 

considera fundamentais para o negócio. Já as Políticas Setoriais estão relacionadas a 

indústrias e cadeias de suprimentos sensíveis do ponto de vista socioambiental. O Banco visa 

demonstrar, por meio dessas políticas, a sua preocupação com indústrias como as de armas, 

biocombustível, pesca e pecuária, óleos diversos etc. 

De caráter genérico e abrangendo todas as demais políticas de sustentabilidade da 

instituição financeira, a Política de Desenvolvimento Sustentável serve de parâmetro para a 

atuação dos ASAs. Ela é definida pelo Banco no Relatório Anual (2016) como base principal 

para o que a instituição considera seu grande desafio. Ter sistemas de produção utilizados de 

forma a aumentar a eficiência no uso de recursos, mitigando os impactos ambientais e, ao 

mesmo tempo, elevando continuamente os rendimentos (DIAS et al., 2016). A Política de 

Desenvolvimento Sustentável está entre as mais amplamente divulgadas interna e 
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externamente, pois, segundo as diretrizes do Banco, tem como objetivo fazer com que clientes 

e funcionários conheçam e considerem os possíveis impactos ambientais de suas atividades e 

busquem evitá-los ou, quando não for possível, minimizá-los. 

Conforme relatado pelos entrevistados, a leitura das políticas e dos procedimentos 

criados pelo Banco, atualizados periodicamente, é fonte de aprendizado e abrange o domínio 

de métodos, técnicas e rotinas de tarefas dos diferentes clientes que o Banco tem em sua 

carteira. A estratégia de aprimoramento de conhecimento da instituição por meio de políticas 

é reforçada em treinamentos internos, muitos dos quais voltados às próprias políticas, em 

encontros anuais e em veículos de comunicação. 

 

[...] Existem muitos treinamentos, mas na maioria são de adequação das 
políticas do Banco e do uso das ferramentas disponibilizadas para a execução 
da função. As políticas são o nosso foco principal, deve ser por isso que 
aprendemos tanto com elas (ASA 2). 
 
[...] Então, nesses 10 anos de Banco, nós tivemos e, se eu não estiver 
enganado, já estamos no terceiro manual de sustentabilidade. Então, a gente 
veio só melhorando alguns pontos ao longo dos anos, revisando e 
acrescentando as mudanças necessárias aos dias de hoje (ASA 3). 

 

[...] Principalmente na parte socioambiental, um dos pilares do Banco, o que 
trazemos do campo tem se transformado, na verdade, muito em procedimentos 
e manuais, e a gente sempre vê todo ano nas revisões. A gente participa das 
revisões também, nós revisamos o que o pessoal de sustentabilidade faz nas 
políticas e verificamos se está refletindo a realidade do agricultor e o que a 
gente vê nas fazendas. Porque, às vezes, não tem como o produtor fazer, 
então, é melhor nem levar até ele. Isso a gente tem que perceber e dar um 
toque para o pessoal do Banco, mas isso a gente vai pegando ao longo do 
tempo, vai falando com o departamento de sustentabilidade e acaba 
adequando, quando necessário só (ASA4). 
 
[...] São destes documentos que o aprendizado evoluiu muito mais ao longo 
dos anos, os manuais do banco. São, por exemplo, bíblias de como devemos 
proceder e conduzir no nosso trabalho. Na minha opinião, é deles que tiramos 
a nossa maior fonte de conhecimento que utilizaremos na prática. 
Falando de sustentabilidade, eu tenho aprendido muito com todos que trabalho 
e convivo sobre a sustentabilidade ser um caminho sem volta, onde os 
recursos (solo, água, entre outros) devem ser explorados com 
consciência/inteligência, garantindo sua permanência (ASA 8). 

 

A adoção de políticas transparece na estratégia do Banco de preparar o ASA para atuar 

no campo, provendo conhecimento técnico e treinamentos com um suporte documental 

bastante efetivo no auxílio aos processos de ASpS, visto que são as políticas e os demais 

documentos que contêm as diretrizes específicas de sustentabilidade a serem seguidas por 

todos os funcionários. Os ASAs unem as suas experiências práticas com o estudo adicional 
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das políticas para aprenderem sobre aspectos socioambientais. Há ainda um aspecto 

interessante a realçar nesse processo, uma vez que a leitura e a participação na elaboração e na 

revisão dos manuais de procedimentos que surgem a partir das políticas abrangem os ASAs e 

funcionários de outros setores.  

A terceira via de aprendizado no cotidiano de atuação dos ASAs é o uso da tecnologia. 

O ASA tem presenciado e aprendido muito sobre questões tecnológicas, utilizando, em alguns 

momentos, equipamentos até pouco tempo inexistentes no campo. De acordo com os 

entrevistados, a tecnologia está presente de diversas formas nas fazendas e a automatização é 

um caminho a ser seguido no campo por meio de diversas tecnologias, entre as quais os 

drones.  

 
A tendência é automatizar, a última novidade que eu vi foi a implementação 
dos drones em nossas visitas. É claro que existem outras tecnologias, mas a 
que chama mais a minha atenção é o drone. Tal automatização é importante e 
necessária, porém a análise humana eu creio que sempre será essencial. Tal 
análise considera muito mais do que a câmera pode ver, tais como pequenos 
detalhes de sustentabilidade, informações que recebemos do produtor e 
gerente no momento que ele apresenta as suas terras e demonstra as suas 
garantias (ASA 10). 
 

Os drones têm ganhado cada vez mais espaço na agricultura, principalmente para 

acompanhar o desenvolvimento da safra, para demarcação de plantio, análise da plantação, 

monitoramento de desmatamento, para saber se a lavoura está evoluindo como o esperado. 

Para o ASA, serve de ferramenta de suporte para sobrevoar a plantação desejada a cada visita, 

captar as imagens, analisá-las no computador e repassá-las ao Banco em forma de dados da 

fazenda.  

A praticidade e agilidade que os drones proporcionam ao ASA nos processos de coleta 

e análise de dados é evidenciada nos relatos dos agentes. Trata-se, porém, de um avanço 

tecnológico que requer conhecimento. Nesse sentido, nota-se que as vantagens 

experimentadas pelo ASA não necessariamente atingem o agricultor, visto que nem sempre 

ele tem as habilidades necessárias para avaliar e analisar as informações disponibilizadas pela 

tecnologia. O aumento na quantidade de dados proporcionado pelos drones pode levar a uma 

situação de complexidade para o ASA, que deve esclarecer o agricultor sobre a importância 

dos dados gerados pela tecnologia e sua análise para tomada de decisões.  

 

Com o avanço da tecnologia no campo, a maior dificuldade tem sido extrair, 
dentro de uma quantidade exorbitante de informações, as mais relevantes para 
uso no campo. É que, ao mesmo tempo em que essas informações ajudam, se 
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não têm um tratamento adequado, elas não beneficiam o produtor em nada, ou 
seja, analisar todos os dados que temos disponível e integrar com soluções que 
garantam um bom retorno para o agricultor não é simples. [...] O agricultor, 
por exemplo, tem uma enorme dificuldade em entender essas informações de 
forma que ele traduza esses dados em soluções que sirvam para o 
desenvolvimento dos negócios no campo, como o uso dos drones, por 
exemplo, que chegaram com muita força, mas é uma tecnologia que está 
amadurecendo ainda, principalmente dentro do campo, tanto os clientes como 
o Banco recebem muitas informações, mas isso acaba atrapalhando um pouco 
se você não sabe lidar com elas (ASA  9). 

 
  

No entanto, cabe aqui o alerta dos ASAs de que essa tecnologia não pode substituir ou 

afastar o ASA do contato direto e pessoal com os agricultores. Ao contrário, ela deve ser um 

elemento a mais de auxílio e fortalecimento da relação entre eles.   
 
[...] As relações são as melhores possíveis, eu vejo a prospecção, na verdade, 
como um ponto forte na atuação do ASA. Mas, lógico que, às vezes, aquela 
pessoa do campo precisa de apoio humano também, porque nada substitui os 
olhos e o contato humano. Então, por mais que a máquina ou software, o que 
seja, chegue próximo, na realidade, o detalhe, a sensibilidade do negócio, a 
sensibilidade de ouvir, de sentir o cliente está nessa relação (ASA 4). 
 
[...] Creio que a função deve ser expandida e outras instituições devem ter um 
contato mais próximo e humano a seus clientes. Isso significa “fidelizar” para 
atender bem e atender sempre (ASA 10).  

 

Este estudo não tem, entre seus objetivos, desenvolver ou detalhar o uso dos drones 

nas fazendas, apenas destaca-se o aprendizado que o ASA precisa ter sobre esse novo modelo 

de atuação no campo. Assim, foi necessário considerá-lo aqui, uma vez que os entrevistados o 

relatam como parte importante de suas atividades. 

O drone é definido por organizações norte-americanas como sendo qualquer veículo 

não tripulado, controlado por meio de aparelho remoto, equipado com câmara para fotografar 

e filmar imagens. “São aparelhos com o objetivo de realizar atividades mais arriscadas ou de 

difícil realização por pessoas" (Da SILVA 2015, p. 137). 

 

[...] Você nem acredita, mas tem fazenda que você só consegue visitar e 
avaliar tudo se você sabe como é o funcionamento da fazenda, tem algumas 
que nós precisamos usar um drone para ver tudo. O drone é do Banco e cada 
agencia tem um, mas não é sempre que usamos, só quando temos dificuldade 
no campo. Nós tivemos que aprender a usar o equipamento, no começo foi 
mais difícil, mas agora está bem mais tranquilo para manusear e controlar, 
precisa ter muita concentração e respeitar o tempo certo. Uma vez eu até perdi 
o bicho de vista porque ficou escuro, só achei depois com o GPS do celular 
(ASA, 4). 
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A Figura 4 ilustra o uso do drone na visualização de uma safra.  

 

Figura 4. Drone utilizado para avaliação de plantação de milho 

 
FONTE: STARTSE, 2017. 

 

O uso de drones impacta no aprendizado das técnicas de coleta de dados e de 

utilização de cada equipamento, uma vez que voar sobre as plantações oferece oportunidades 

de coleta de dados que anteriormente não eram possíveis para os ASAs. Além disso, os 

métodos tradicionais de coleta de dados demandam muito mais tempo e dedicação das 

pessoas. 

Outra mudança está no treinamento para o manuseio dos drones pelos ASAs, que estão 

focados na busca de fatores que podem afetar a produtividade das plantações ou de problemas 

nem sempre à vista dos funcionários rurais e dos próprios ASAs. 

 

[...] O aprendizado que vamos pegando, principalmente sobre tecnologia, 
como eu já falei, é onde mais agrega hoje em dia, na minha opinião. Tudo que 
passamos para a matriz, eles trabalham para melhorar a nossa atuação no 
campo e isso depende muito do que aprendemos no campo. É um aprendizado 
que sempre tem como intuito melhorar a nossa atividade e a qualidade de 
informação até chegar ao cliente final (ASA 4). 
 
[...] Eu acredito que a grande mudança, ao longo dos anos, foi em termos de 
visão de risco do Banco minimizado pelo uso da tecnologia. Hoje, temos 
aplicativos para nos ajudar na nossa função no campo, agilizando transferência 
de informação (minha para o Banco). Essa é a maior mudança e, 
consequentemente, onde eu tenho o maior aprendizado nos últimos anos de 
trabalho (ASA 10). 

 

O aprendizado do ASA está conectado com a evolução tecnológica no campo, 

conhecida como “agricultura inteligente” (Smart Agriculture, em inglês), que utiliza 
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equipamentos eletrônicos tendo em vista fomentar uma agricultura mais eficiente e 

sustentável. A inserção de tecnologias que englobam nanotecnologia com tecnologia da 

informação é o início de um novo ciclo de inovação na agricultura e eleva o setor ao status de 

agricultura mais inteligente (Simpósio Nacional de Instrumentação Agropecuária, 2014). Isso 

significa, na visão do ASA 10, que a tecnologia está a serviço da solução de problemas e não 

só do controle. 

  
[...] As tendências para o futuro estão voltadas para uma aproximação cada 
vez maior com as questões tecnológicas de maneira geral, não só do ponto de 
vista de controles, mas para solucionar os problemas do campo. [...] Eu 
acredito que, no futuro bem próximo, nós teremos mais tecnologias que nos 
ajudarão, por exemplo, a marcar visitas nas propriedades por aplicativos de 
celular. Eu acho que temos que aprender a usar a tecnologia a nosso favor, 
sobre isso não há dúvidas, mas eu acredito que, ainda assim, nada vai superar 
a nossa avaliação presencial nas fazendas. Mas a tecnologia, sem sombra de 
dúvida, é algo que vai fazer cada vez mais com que o Banco se aproxime do 
cliente na busca por soluções mais simples e rápidas (ASA 10). 

 

Considerando a atuação do ASA sob a perspectiva da tecnologia, atualmente não basta 

ter as habilidades técnicas e os conhecimentos científicos inerentes à função, mas também 

competências voltadas ao uso de uma estrutura tecnológica de ponta. Essas oportunidades de 

aprendizado auxiliam no entendimento das estratégias utilizadas pelos ASAs para aprender, 

guardar e repassar as descobertas para os outros atores da cadeia de forma cíclica. Conforme 

as entrevistas, existem diversos momentos de troca desses conhecimentos, não só nos 

encontros realizados e organizados pelo Banco, mas também entre os próprios ASAs em 

oportunidades criadas por eles mesmos.  

 

[...] Na parte de tecnologia, a gente aprende na agência ou com o pessoal de TI 
da matriz. Normalmente tem um analista de TI disponível para dar suporte 
nessa parte, principalmente quando precisamos aprender a utilizar os drones e 
os equipamentos novos. Quando estamos em algum encontro, trocamos 
algumas experiências também, são as vivências de quem já usou a ferramenta, 
normalmente tem o piloto, é o ASA que faz a experiência e depois vai 
repassando para os outros, dando algumas dicas do que deu certo e o que deu 
errado (ASA 4). 

 

Completando as quatro vias de aprendizagem, há os treinamentos, cujo papel consiste 

na manutenção e no assessoramento do Banco no aprendizado dos ASAs para o trabalho de 

campo. 
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[...] Nós recebemos muitos cursos, oficinas e palestras. Além disso, existe 
também toda uma política de controle de risco que é sempre revisada e 
disponibilizada para todos os colaboradores. [...] os programas de treinamento 
do Banco também oferecem grandes vantagens para o nosso desenvolvimento 
profissional. Existem investimentos em treinamentos focados só no ASA e 
isso contribui na nossa atuação no campo. A minha experiência com os 
treinamentos oferecidos e o aprendizado do dia a dia tem me proporcionado 
um novo olhar sobre como eu lido com nossos clientes (ASA 5). 

 

O processo de aprendizagem social dos ASAs por essa via ocorre em formato de 

cursos, seminários, palestras, imersões continuadas e oficinas, com conteúdo técnico voltado à 

atuação do profissional e objetivos de aprimoramento e padronização. Os treinamentos são 

anuais, promovidos pela própria instituição financeira, e se revelam oportunidades de 

transformação e interação entre diferentes atores do Banco (ASA e outros funcionários), 

representantes externos e participantes convidados pelo Banco quando o intuito é explorar 

temas estratégicos. Questionados sobre suas vivências em atividades de treinamento ou 

desenvolvimento profissional no Banco, especificamente voltadas à sua função, os ASAs 

descrevem os cursos como necessários para padronização e aprimoramento das atividades.  
 
[...] No nosso encontro anual, por exemplo, nós fazemos praticamente todo 
ano um treinamento de tecnificação, aprimorando algumas áreas da nossa 
atuação, por exemplo, avaliação de terras e utilização de novas tecnologias. 
Nós também fazemos cursos para todos do Banco para aprimorar e padronizar 
a nossa atividade de agente (ASA 1). 

 

A aprendizagem com treinamentos voltados ao aperfeiçoamento do desempenho das 

funções no campo do ponto de vista técnico, comercial (para melhorar os resultados do 

negócio) e até de relacionamento interpessoal, tem justificativa. Em muitas fazendas, é 

comum identificar carência de processos de auxílio à produção e até de adequações 

ambientais. O ASA, por vezes, é o único vínculo que o agricultor tem com um profissional 

das ciências agrárias, além de veterinários, zootecnistas e técnicos agrícolas (DUARTE; 

CASTRO, 2004).  

Com formação em agronomia e conhecendo a legislação e regulamentação do setor, os 

ASAs necessitam ainda de outros conhecimentos, como de abordagem ao cliente e 

comportamental, para enfrentar as diversas situações a que são expostos durante o trabalho. 

Eles têm de aprender a traduzir esse conhecimento técnico para a linguagem dos clientes.  

 
[...] A experiência de ser um ASA também nos ensina muitas coisas e, além 
disso, os programas de treinamento do Banco também oferecem grandes 
vantagens para o nosso desenvolvimento profissional. Existem investimentos 
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em treinamentos focados só no ASA e isso contribui na nossa formação e 
atuação no campo. A grande vantagem é que a minha experiência mais os 
treinamentos oferecidos somada ao conhecimento das políticas reforça muito o 
aprendizado do dia a dia, me ajudando a traduzir todo esse conhecimento 
adquirido em uma abordagem que o agricultor entenda. Isso tem me 
proporcionado um novo olhar sobre como eu lido com nossos clientes 
diariamente (ASA 6). 

 

O aprendizado do ASA, por meio dos treinamentos, envolve relacionamento com 

colegas e chefes, desenvolvimento pessoal e compreensão da dinâmica do negócio do Banco e 

dos agricultores. Portanto, os treinamentos ajudam no entendimento dos conceitos do campo e 

das questões ambientais, foco do processo de desenvolvimento dos ASAs. 

 

[...] Treinamento é algo sempre presente, seja através de cursos on-line ou 
através de cursos presenciais no próprio Banco. No campo sempre há o que 
aprender, mas é um treinamento diferente, que depende de cada ASA. Esse é o 
melhor treinamento, esse sim nos deixa cada vez mais preparados para atender 
o cliente (ASA 6). 
 
[...] Todos os anos temos treinamentos, tanto na área socioambiental, quanto 
na área de garantias e avaliações de terra. É necessário e exigido pelo Banco. 
Dependendo da demanda, o Banco contrata profissionais específicos para os 
workshops e treinamentos. Às vezes, a gente solicita treinamentos e 
atualizações também. O Banco sempre vai indo além das minhas expectativas 
(ASA 7). 

 

Ao optar por um formato de aprendizagem por treinamentos, o Banco está buscando 

protocolar uma ação mais efetiva e duradoura de aprendizado organizacional. Trata-se de um 

repertório formal instalado pelo Banco sendo correlacionado ao repertório prático. O que para 

os entrevistados se traduz como um benefício para o processo de aprendizagem é, de fato, um 

processo de conciliação dos conhecimentos explorados nos treinamentos com a ação prática 

do funcionário no dia a dia de suas atividades, de maneira inteiramente direcionada pela 

instituição.  

 

 [...] Nós aprendemos com os treinamentos, mas muito mais na atuação, no dia 
a dia com os clientes. Nós vamos aprendendo no próprio dia a dia mesmo, 
aprendendo a lidar com as pessoas com perfis diferentes, é meio que 
direcionado nesse sentido mesmo, o que é absolutamente normal no Banco, 
desde que entrei sempre foi assim (ASA 1). 
 
[...] Esse aprendizado foi através do Banco e através de treinamentos, todo 
suporte em termos de literatura, cursos e treinamentos ao longo desses anos. O 
Banco sempre busca conciliar a prática e a teoria, o maior exemplo está nos 
relatórios de mercado do Banco, o que está no relatório é o que a gente viu nos 
treinamentos e nos encontros anuais (ASA 3). 
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O investimento do Banco em palestras e treinamentos aparece nas entrevistas como 

uma solução importante para o ASA enfrentar os desafios do campo, sejam eles econômicos 

ou sociais e ambientais. 

 
[...] O Banco também investe muito na gente com palestras e seminários. Ano 
passado, todos nós fomos para a Califórnia, foi um seminário para trocar 
ideias com outros funcionários do Banco durante uma semana. Tudo isso gera 
aprendizado que a gente vai acumulando no dia a dia, seja com os 
funcionários na fazenda ou nos encontros proporcionados pelo Banco (ASA 
4). 

 

Cabe, por fim, destacar que existe uma programação de treinamentos, financiada pela 

própria instituição, envolvendo ASA de outros países. A intenção é promover uma interação 

internacional para troca de experiências com colegas de filiais no exterior, inclusive com a 

participação de clientes de onde o Banco atua.  

Diante do que foi discutido, percebe-se, então, que é por meio dos processos de 

aprendizagem apresentados nesta seção que os ASAs acumulam o conhecimento necessário 

para atuar nas propriedades rurais. No entanto, uma última discussão faz-se necessária neste 

estudo para apontar os riscos, os desafios, os resultados positivos e críticos na busca de uma 

agricultura mais eficiente e mais sustentável, tema da última seção.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Este estudo foi realizado com o objetivo de descrever e analisar os processos de 

aprendizagem social construídos nas relações dos Agentes de Sustentabilidade do 

Agronegócio (ASA) do Banco com os agricultores, tendo em vista objetivos de 

sustentabilidade. Para levar a pesquisa a efeito, recorreu-se à revisão teórica sobre 

Aprendizagem Social para Sustentabilidade (ASpS) no contexto do agronegócio, bem como à 

análise do contexto de surgimento da figura do ASA, a fim de compreender avanços, limites e 

potencialidades de sua atuação em direção à solução de problemas socioambientais.  

Conceitualmente, a ASpS pressupõe um processo de aprendizagem orientado para 

encontrar respostas a preocupações com o equilíbrio sustentável do mundo (GRIFFITHS; 

LINNENLUECKE, 2010). ASpS refere-se a um processo participativo que estimula os 

principais interessados a gerar os resultados necessários a uma meta sustentável, isto é, ela 

não se limita a um processo de aprendizagem que contempla compreensão, mas visa, 

necessariamente, atender à capacidade de ação (BRADBURY, 2007). Nesse sentido, a ASpS 

requer o estabelecimento de novos diálogos e a experimentação capaz de provocar uma 

mudança de ordem sistêmica. Demanda, simultaneamente, comportamentos e ações na 

resolução de problemas de sustentabilidade (BRADBURY, 2007). Para entender esse 

processo, esta pesquisa estudou a trajetória de aprendizagem dos Agentes de Sustentabilidade 

do Agronegócio (ASA) em uma instituição financeira voltada ao agronegócio.  

Do ponto de vista dos resultados mais positivos, as narrativas apontam um processo de 

aprendizagem que sinaliza avanços. O ASA surge na instituição, inicialmente, com a função 

de mitigar riscos associados a empréstimos e operações realizadas no setor rural. Com o 

passar do tempo, o Banco buscou, por meio das atividades inerentes ao cargo, melhorar 

positivamente o desempenho orientado à sustentabilidade dos clientes e, consequentemente, 

contribuir para uma agricultura mais sustentável, uma vez que atende diversos clientes em 

dezessete estados da federação. Assim, a função teria o propósito de ir além da mera 

auditoria, adquirindo, inclusive, uma função pedagógica, de incentivo à promoção de 

melhorias. De fato, muitas narrativas indicaram uma atuação próxima à ideia de consultoria, 

com práticas de aconselhamento em gestão, condições de trabalho e adequação das empresas 

atendidas no campo.  

A criação da figura do ASA também se baseou em uma estratégia de estímulo a 

parcerias com os clientes para o desenvolvimento sustentável. Tais parcerias são importantes 
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e, no meio empresarial, têm surgido como um incentivo socioambiental positivo, com 

resultados atrativos a empreendimentos de todos os portes, proporcionando lucros e vantagens 

para as empresas de maneira geral (SRIVASTAVA, 2007). Ainda no contexto da criação do 

ASA, muitos agricultores, diante do desafio de crescer continuamente e permanecer ativos no 

mercado, adotaram medidas para o aumento da eficiência em processos nas fazendas, para 

elevar a produtividade das plantações e, legitimamente, incrementar as margens de ganho no 

campo. Nesse cenário insere-se o Banco, que, por intermédio de seus funcionários, provê 

suporte financeiro aos proprietários de fazendas – que é onde se dão os negócios na 

agricultura –, bem como a consultoria necessária para que a prosperidade almejada pelos 

clientes se concretize, dentro das diretrizes, dos objetivos e das metas de sustentabilidade 

estabelecidas pela instituição como parte integrante de sua cadeia de valores.  

Os relatos e a descrição de cargo de ASA apontaram para uma atuação de aspectos 

variados no que diz respeito aos problemas que são enfrentados e precisam ser resolvidos. 

Eles vão desde uma recomendação ao produtor para providenciar refeitórios e alojamentos 

adequados aos funcionários até orientações aprofundadas, de cunho legal acerca de 

regularizações necessárias à obtenção de licenças ambientais das fazendas. É natural observar, 

assim, que os ASAs, por vezes, resolvem problemas de sustentabilidade de fato e, por vezes, 

atuam para suprir a falta de conscientização dos funcionários das fazendas, a ausência de 

conhecimento normativo dos agricultores ou, ainda, para solucionar resistências que alguns 

produtores demonstram frente a determinadas recomendações.  

A diversidade de desafios enfrentados pelos ASAs é bastante ampla. Um deles 

envolve as licenças ambientais. Morosidade na concessão, zonas nebulosas na legislação e 

conflito de competência entre órgãos públicos municipais, estaduais e federais acabam por 

atrasar cronogramas de empreendimentos, elevando custos, causando insegurança jurídica e, 

ao final, afugentando investidores (CNI, 2016). Outro desafio é a logística: a distância entre 

os diversos clientes, o tempo gasto em percursos e a ausência de sinal telefônico ou de 

internet para a comunicação com os gerentes e responsáveis das fazendas atuam como 

barreiras à fluidez da atividade. Os ASAs apontam ainda o baixo nível de conhecimento de 

práticas sustentáveis entre os produtores rurais, dificultando a compreensão da importância de 

produzir de maneira sustentável e os benefícios advindos de um processo produtivo 

socioambientalmente correto. 

A despeito dessas e de outras dificuldades, constatou-se processos de aprendizagem 

social experienciados pelos ASAs na intermediação das relações entre o próprio Banco e os 

agricultores. Esses processos se dão por quatro vias: na prática, pelo exercício diário da 
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função e pela interação com os atores sociais; no estudo das políticas institucionais que listam 

diretrizes e metas de sustentabilidade; na adoção de novas tecnologias; e nos treinamentos, 

cursos e eventos de atualização, aprimoramento e capacitação. Tais processos de aprendizado 

acontecem na relação entre distintos atores sociais, a saber: a) funcionários do Banco que 

trabalham nos escritórios, como Gerentes de Relacionamento, Gerentes e Analistas de 

Sustentabilidade, Analistas de Crédito e funcionários operacionais; b) funcionários das 

fazendas e propriedades rurais; c) funcionários de cartórios de registro público; e d) órgãos de 

licenciamento ambiental. Os aprendizados envolvem os processos internos da instituição e os 

processos nas fazendas dos agricultores, somando-se a isso os momentos de interação com 

órgãos governamentais e cartórios de cada região de atuação. Em todos esses espaços emerge 

a ASpS, durante as atividades diárias com colegas de trabalho, clientes, agentes 

governamentais e demais atores. 

Ainda entre os resultados positivos apurados nesta pesquisa em relação à ASpS estão 

os avanços observados nos processos produtivos dos clientes, com utilização de fontes 

renováveis de energia (eólica, solar e biomassa) e inteligência para monitoramento, análise de 

dados, gerenciamento de insumos e processos, graças a novas tecnologias como os drones. 

Outros exemplos que surgiram foram a prevenção e redução da geração de resíduos, com 

reaproveitamento e reciclagem dos mesmos para substituição de matérias-primas, além de 

destinação adequada do descarte remanescente. 

Do ponto de vista das questões mais críticas que emergiram no estudo, os relatos dos 

ASAs entrevistados mostraram que o atingimento do conjunto de objetivos econômicos, 

sociais e ambientais tem limitações significativas tendo em vista o que a ideia-força do 

desenvolvimento sustentável pressupõe (ELKINGTON, 1998; LINS; WAJNBERG, 2007; 

PAIVA, 2010; MEINEN; PORT, 2014). “Infelizmente, este termo [sustentabilidade] passou a 

ser um oximoro, pois o desenvolvimento que se conhece é tudo menos sustentável” (ALVES; 

MARTINE, 2015 p.2). A dificuldade de conciliar crescimento econômico, principalmente no 

agronegócio, com bem-estar social e sustentabilidade ambiental ficou clara nas análises. Isso 

porque, ainda que existam propostas para que os negócios sejam gerados e desenvolvidos em 

bases sustentáveis, pairam dúvidas em torno da busca por produções que percorram caminhos 

que sejam ao mesmo tempo rentáveis e sustentáveis (PAIVA, 2010).  

Três aspectos críticos devem ser destacados. Primeiro, as dimensões da 

sustentabilidade que não estão sendo consideradas. As dimensões demográfica, política e 

cultural estão ausentes nas narrativas dos ASAs. Sachs (2002) afirma que o conceito de 

sustentabilidade não expressa somente a sustentabilidade ambiental e econômica, mas tem 
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outras dimensões. Apesar da existência de um trabalho adequado a determinadas exigências 

ambientais e sociais, a análise dos relatos e dos documentos institucionais não demonstraram 

atuação em relação às dimensões culturais, políticas e demográficas nas atividades dos ASAs. 

No contexto do agronegócio, podia-se esperar, por exemplo, relatos envolvendo 

comunidades rurais. É natural que eles atuem como força de trabalho e até como proprietários 

de terras em regiões produtoras. Se questões relacionadas a esses grupos sociais não estão na 

pauta de ações do Banco e, consequentemente, dos ASAs, têm potencial de gerar dificuldades 

operacionais e de sustentabilidade para o negócio como um todo. A presença dessas 

comunidades no cenário socioambiental, frequente em empreendimentos do agronegócio, não 

apareceu nas entrevistas nem nos documentos analisados. Isso reforça que o modelo de 

desenvolvimento sustentável proposto pelo Banco aqui estudado ainda apresenta fortes 

limitações. As dimensões políticas, territoriais e culturais são fundamentais para a construção 

de um ambiente equilibrado, que satisfaça as necessidades das gerações atuais sem 

comprometer as necessidades das futuras gerações (BARBOSA, 2008; GRIFFITHS; 

LINNENLUECKE, 2010; ELKINGTON, 2012; CUNHA ET AL., 2017). A presença das 

dimensões demográfica, política e cultural também tem seu papel na reflexão ampla e 

necessária no processo de aprendizagem social dos indivíduos no agronegócio (BROWN; 

DYBALL; KEEN, 2005; REIS, 2007). 

O segundo fator crítico refere-se aos limites do que se entende por sustentabilidade, 

enfim, de que sustentabilidade se está falando. As questões levantadas e endereçadas pelos 

ASAs são, sobretudo, aquelas que atendem à legislação e que se dão nos limites dos objetivos 

financeiros pretendidos pelo Banco. Ou seja, medidas que extrapolem metas legais e 

lucrativas pouco estão sendo consideradas. Assim, pode-se concluir que se trata de uma 

sustentabilidade limitada e não abrangente, bem distante das reflexões provocadas por 

Elkington (2012) aos executivos das organizações. Como estimular o surgimento de 

empreendimentos no campo com capacidade produtiva em níveis exorbitantes como os atuais, 

por meio de soluções disruptivas, livres de emissões de gases de efeito estufa, com produtos à 

base de matérias-primas limpas e renováveis, com tecnologias de ponta, eficiência energética 

baseada em sistemas inteligentes de distribuição e transmissão, sem impactos negativos 

irreversíveis ao meio ambiente? Qual o limite aceitável para conciliar crescimento das 

produções e preservação do meio ambiente assegurando-lhe perenidade (PAIVA, 2010; 

GERHARDT; SILVEIRA, 2009; SOUZA FILHO, 2009)?  

Assim, uma das constatações deste estudo é que o aumento da produtividade das 

fazendas e os ganhos de escala, ainda que em última instância, expandem os problemas 
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ambientais e parecem não ser objeto de preocupação dos ASAs e, consequentemente, do 

próprio Banco. As narrativas dos ASAs não indicam questionar nem apontam refrear tal 

expansão. 

Se, por um lado, sustentabilidade é um conceito por demais abrangente e endereçar 

soluções ainda é desafiante, é inegável que há um esforço no trabalho dos ASAs para o 

desenvolvimento de negócios sustentáveis. Nesse processo pode-se observar aprendizagens 

consistentes no seu percurso de trabalho. Por outro lado, suas atuações se concentram mais 

em corrigir falhas de gestão e má condução dos negócios, seja conscientizando os agricultores 

ou adotando sanções e limitando crédito. Mais do que tudo, o ASA trabalha com o objetivo de 

enquadrar os agricultores às recomendações do Banco, necessárias à obtenção e manutenção 

do crédito. Sob esse olhar, há uma distância entre a natureza da atuação e a ideia de estar 

trabalhando em prol do desenvolvimento sustentável nas fazendas visitadas.   

A atuação do ASA figura-se como insuficiente para aprofundar questões de 

sustentabilidade e impactar de forma mais consistente a agricultura. O que consegue, mais do 

que tudo, é proporcionar ganhos e remediar problemas, evitando, por exemplo, a perda total 

de uma safra, sugerindo adequações em alojamentos e refeitórios, indicando melhorias 

necessárias à obtenção de licenças ambientais para a fazenda e uso mais racional dos recursos. 

O processo de criação do ASA teve um caráter proativo, de fomento à sustentabilidade, de 

modo a não se limitar a medidas preventivas e cautelares, mas permanece ainda uma lógica 

muito reativa. Por si só, a atuação do agente mostrou-se pouco orientada a promover uma 

mudança comportamental que altere a lógica do modelo de produção. Não se observa um 

direcionamento para um modelo de sustentabilidade mais genuíno, incorporando todos os 

processos de sustentabilidade e proteção plena do meio ambiente, assim como recomendado 

por (KEEN; BROWN; DYBALL, 2005). 

Um terceiro ponto crítico refere-se à construção de diálogo entre diferentes atores 

sociais para o endereçamento das soluções de problemas socioambientais. A atividade do 

ASA pressupõe a construção de relações com distintos segmentos e personagens para 

encontrar soluções para os desafios. No entanto, os atores com os quais ele mantém uma 

relação direta são os demais funcionários do Banco, seus pares e superiores, os agricultores e 

seus funcionários, os funcionários dos cartórios e dos órgãos de licenciamento ambiental.  

Com outras instâncias, o contato não é direto, como é o caso da Federação Brasileira de 

Bancos e da Associação Brasileira de Bancos Internacionais. Além disso, não se pode dizer 

que esses atores estão em contato e relação, interagindo, construindo diálogos que permitam o 

exercício de um processo de aprendizagem social. Assim, teoricamente, uma das premissas da 
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ASpS, que é a manutenção de um diálogo conjunto entre os atores que participam do processo 

de discussão dos problemas de sustentabilidade, não acontece em sua plenitude e não está 

sendo estimulada.  

Em síntese, esses três aspectos críticos – a) as dimensões de sustentabilidade que estão 

sendo consideradas e que sinalizam ‘quem’ ou ‘o que’ está de fora; b) as narrativas que 

apontam ações voltadas, sobretudo, aos objetivos econômicos do Banco, sem que sejam 

acompanhadas por uma crítica ao modelo de expansão desenfreada da agricultura e dos 

negócios no campo; e c) a falta do exercício do diálogo entre distintos e relevantes atores 

sociais – sinalizam que estão se perdendo importantes oportunidades de promover avanços no 

agronegócio para que efetivamente contribuam para o desenvolvimento sustentável.   

Ressalta-se que não se observou um desenvolvimento eficaz das ações do Banco e da 

atuação dos ASAs, que dê particular ênfase à sustentabilidade, na mesma medida em que essa 

relação de cooperação está presente nas falas dos ASAs, as quais reforçam o discurso dos 

documentos do Banco. Enfim, que a proteção ao meio ambiente ocorra na mesma proporção, 

ou até mais, do que a busca pela proteção dos negócios no campo (MEINEN; PORT, 2014). 

Há, assim, a necessidade de se promover uma curva de aprendizado, a ser feita 

individualmente pelos ASAs e organizacionalmente pelo Banco. De toda forma, a atuação 

pedagógica dos ASAs, apoiada em treinamentos e em um documental regulatório consistente, 

preparado e disseminado pelo Banco, mitiga problemas ambientais. As soluções endereçadas, 

porém, não conseguem ir muito além dos resultados econômicos das produções, alcançados 

com melhorias de processos nas fazendas e introdução de novas tecnologias, que têm se 

multiplicado ao longo dos anos nas mais diferentes culturas no Brasil, principalmente pela 

utilização de insumos mais modernos e implementos agrícolas com mais poder tecnológico 

(BOLLIGER, 2014). 

Espera-se que estes resultados possam ter contribuído para o avanço das discussões 

sobre aprendizagem social para sustentabilidade no âmbito das instituições com fins 

lucrativos (PROJECT REPORT, 2011; D’ANGELO; BRUNSTEIN, 2014) e, mais 

especificamente, no contexto da agricultura.  

Cabe ainda dizer que a pesquisa apresenta algumas limitações, que podem se tornar 

oportunidades para investigações futuras. O estudo concentrou-se na figura do ASA. Caberia, 

portanto, estender a análise para outros atores fundamentais do processo de ASpS, 

especialmente agricultores e representantes de entidades de classe e de órgãos 

governamentais. Além disso, sugere-se uma pesquisa com os ASAs que trabalham em filiais 

estrangeiras do Banco, para fins comparativos. Nessa mesma linha, estudos comparativos com 
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outras instituições financeiras brasileiras com foco em agronegócio também seriam 

desejáveis.   
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
Nome:  
Formação acadêmica:  
Idade:    
Cargo: Agente de Sustentabilidade do Agronegócio.   
Tempo de atuação na organização:  
Tempo na função de ASA:  
 

1. Me explique a sua função e como é o seu trabalho como ASA. Como você descreveria 
um dia típico do seu trabalho? 

2. Como é o seu relacionamento com os produtores rurais e os demais atores nesta 
atividade? 

3. Como é o relacionamento da sua organização com os produtores rurais? 
4. Quais são os problemas que você enfrenta como ASA e precisa resolver considerando 

objetivos de sustentabilidade?   
5. Como você endereça esses problemas? Poderia eleger alguns problemas que acha que 

foram marcantes desde que está nesta função para relatar?  
6. Com quem (que atores dentro e fora do banco) você interage para tentar resolver esses 

problemas?  
7. Considerando a sua trajetória como ASA aqui no banco, o que você aprendeu ao longo 

dos anos?  
8. Como aprendeu?  
9. Quais as principais dificuldades que você tem enfrentado? 
10. Quais são as limitações do seu trabalho de ASA? 
11. Como você avalia as tendências do seu trabalho no futuro?  
12. E como você avalia as potencialidades do seu trabalho como ASA no que se refere ao 

endereçamento de questões de sustentabilidade? 
13. Você vivencia atividades de treinamento ou desenvolvimento profissional no banco, 

especificamente voltadas à sua função? Descreva-as.  
14. Para você, quais têm sido os aprendizados acumulados ao longo dos anos na 

organização em relação à atividade do ASA? Houve mudanças? Se sim, o que mudou 
ao longo dos anos de aprendizado?  

15. Como esses aprendizados têm se revertido em políticas e práticas da organização em 
relação aos ASAs e à sustentabilidade de modo geral? 

16. Quais oportunidades de melhoria você sugeriria para o processo de aprendizagem para 
sustentabilidade? 

17. Você gostaria de acrescentar algo?  
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